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أشكره أن حقق لي ما أصبو  شيء،ل قبل كل فهو المنعم والمتفض   وأحمده،أشكر هللا _ تعالى _ 
 إليه في استكمال درجة الماجستير في القانون العام 

 
 عائلتي الثانية التي لم تبخل علينا يوما بالعلم والعطاء إلمتنان إلىبالشكر وا كما يشرفني أن أتقدم

 "نفخر أننا ابنائك جامعة النجاح الوطنية"

 ذكروأخص بال جميعاً  تيساتذأالشكر فائقه والثناء أجل ه إلى  ثم أزجي

 ول الدكتور محمد شراقةومعلمي األمشرفي الدكتور باسل منصور  

 "هذا الصرح الجامعي العظيمول للوطنأدامكم هللا ذخرنا "

 في كلية القانون  زمالئي جميعا وأشكر شكرًا غير مقطوع إلى

 "حفظكم هللا ووفقكم إلى ما يحب ويرضى"
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 صالملخّ 

نظرا لما  جمعاء،عانى العالم في حقباته المتعاقبة منازعات وتطاحنات أنهكت كاهل البشرية       
والوحشية  ،الجب قاد السلف والخلف الى غيابةرآه الكون من تفجير لهمجية الطغاة والجبروت الذي 

التي فتكت باألنسان وحقوقه التي احتضنتها األديان قبل أي عرف أو تقنين وضعي لها من بني 
 البشر.

شاعة التواد بينها  ،وق إلى إستتباب األمن والسلم توألن الشعوب كانت وال زالت ت       ونتيجة  ،وا 
في حل النزاعات أو على األقل حلها  للصحوة األممية الداعية إلى نبذ العنف والتركيز على الحكمة

ا إلى اإلهتمام بهذه الدراسة والتي تركز بالدرجة نهذا ما دفع ،األنفس والممتلكات بأقل الخسائر  في 
على حالة  هذا القانون  قواعد إنزال األولى على القانون الدولي اإلنساني وآليات تطبيقه وطنيا مع

على ذلك قسمنا الدراسة إلى فصلين متتاليين أوردنا في كل وبناءا  ،خاصة وهي الحالة الفلسطينية 
أما المبحث  ،الدولي اإلنساني وتطوره التاريخيمباحث ينظر األول في مفهوم القانون  ةفصل ثالث

وهذا  ،ية اهداتني ومصادره بشقيها العرفية والمعالثاني تمركز حول خصائص القانون الدولي اإلنسا
في هذا الفصل والذي من خالله قمنا بتمحيص نطاق تطبيق القانون  يقودنا إلى المبحث األخير

إلنسان و القانون الجنائي الدولي اإلنساني وتميزه عن غيره من القوانين المشابهة كقانون حقوق ا
وحيث أن الهدف الذي سعت إليه الباحثة في هذه الدراسة تبلور حول معرفة آليات تطبيق  الدولي

نضمام إلى اني وطنيا  فكان البد من الحديث في المبحث األول عن ااْل القانون الدولي اإلنس
أما في المبحث الثاني كان البد من  ،المعاهدات الدولية والموائمة بينها وبين التشريعات الوطنية 

إبراز ضرورة اإللتزام بإصدار التشريعات الوطنية  لترسيخ تطبيق القانون الدولي اإلنساني واحترام 



 ط

 

تحريم انتهاكها باإلضافة إلى تعزيز دور القاضي الوطني ومنحه الوالية العالمية لفرض قواعده و 
وألن مبادئ  ،للذات  البشرية  لهذا الدستور أألممي  بصفته حام   الجزاءات المناسبة ألي خرق 

القانون الدولي  اإلنساني وتعميمها هي مساهمة متواضعة للتذكير بأن اإلنسان  خلق ليعيش وأن 
هذه األرض ما يستحق الحياة وأن اإلنسان إذا طلب منه النجاة لنفسه فعليه أن يبدأ بالمساهمة  على

جعلنا نسلط الضوء على نشر القانون الدولي اإلنساني في المبحث الثالث  ،بتوفيرها لآلخرين
 واألخير من هذه الدراسة وهذه كله مع التركيز على الحالة الفلسطينية كمثال حي على ذلك .

على المنهج التحليلي  ليه الباحثة في هذه الدراسة التي إعتمدتوخالصة ما توصلت إ          
من أهم القوانين التي يجب على الدولة األلتزام بمبادئه ونشرها  ا  بأن القانون الدولي األنساني واحد

ن كان هنالك مبادرات فعلية في الساحة الفلسطينية إلنفاذ ونشر قواعد القانون  الدولي االنساني إال وا 
من المنظومة  أنها نادرة وشحيحة جدا وتحتاج الى المزيد من الجهد لتصبح هذه المبادئ جزءاً 

 الحال.اقتضى  اليها كلماالقانونية للدولة الفلسطينة وبها يتسنى للقضاء الوطني الولوج 
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 :مقدمة

ال تي  ،ةاألخير ه في الحقب كما حظيت ب ،دولي  لم تكن الحرب في السابق تحظى باهتمام 
من  إلى أكثر من مائة وخمسين سنة خلت، وذلك من ناحية تقنين الحرب بقوانين تحد   قد تمتد  
 ،اإلنسان [الحرب بطبيعة الحال ولدت مع مولو  .والحجر ،والشجر ،وآثارها على البشر ،ضراوتها

منها ما  ،ةد  محركات ع ، مما جعل وراء الحربونشوء المصالح المتعارضة ،الجماعاتكل  وتش
ج التشريع ولقد تدر   .باأليدولوجيا يتعل قومنها ما  ،باالقتصاد يتعل قومنها ما  ،بالسياسة والنفوذ يتعل ق

على  العرفيبشكله المكتوب و  إلى أن استقر   )قانون الهاي( العرفي من شكلهال ذي يحكم الحرب 
نظرا  ،استقرت الدول على ترسيخها أعراف إال  )قانون جنيف( وما القانون المكتوب  ،سواء حد  

 .1ابه على التزام الدول ،لرسوخ العقيدة

إن الحرب  :يمكن القول ،على مر العصور ،ةالبشري   إليهاومن واقع األعراف ال تي توصلت 
ة ما توصلت إليه البشري   بل إن  أو الدين،  ،نابعة من األخالق ،لم تكن تخلو البتة من مبادئ إنساني ة

خ إنساني ة رس   ،1949عام  ،من تدشين توقيع ات فاقي ات جنيف األربع عالمي ةعقاب آخر حرب في أ 
من  وتحد   ،وتالحق آثارها بعدها ،من قسوتها خاللها وقيودا تحد   ،ووضع لها ضوابط ،الحرب

أطلق على قانونها، بعد أن حت ى  ،من شرورها وتقتص   ،دبال محد   ،انفالت ضغائنها من عقالها
  .اإلنساني   دولي  باسمها، اسم القانون ال يسم  

ومن أبرز هذه  ،ن أعراف الحربتقن   ،ةدولي  من االت فاقي ات ال عددالتوقيع على تم   وقد
 ،وبروتوكوالها اإلضافي ان ،1949أغسطس عام  12المبرمة في  ،االت فاقي ات ات فاقي ات جنيف األربع

. وبذلك يكون العالم قد وغيرها ،1954ممتلكات عام وات فاقي ة حماية ال ،1977المبرمان في عام 
بعد أن كانت  مشروعي ة،ووضعها في إطار عدم ال ،خطوة هائلة في مجال تقنين الحرب خطا

وتضع مبادئ لحماية المنخرطين  ،ن وسائلهاال تي تقن   ،مع وجود بعض المعاهدات ،الحرب مشروعة
 دولي  قي ات تدعو إلى ضرورة تطبيق قواعد القانون ال، وجميع هذه االت فاالمدني ينو األعيان و  ،فيها

                                                           

الجديدة، مصر، دار الجامعة  ،(وأهم قواعده األنساني )مصادره، مبادئهالقانون الدولي  ،عصام عبد الفتاح مطر.د -1 
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داري   ،باتخاذ وسائل تشريعي ة ، ونشره،اإلنساني   الدولي  تؤدي إلى تطبيق أمثل للقانون  ،قضائي ةة و وا 
 .الوطني  على الصعيد  ،اإلنساني  

ين منذ ما يزيد على ست   ،الرازحة تحت نير االحتالل ،قة بفلسطينوفي إطار الحالة المتعل  
ة الفلسطيني ةاإلنساني  على الحالة  دولي  فال مندوحة عن تطبيق القانون ال ،عاما ن   ،خاص  ات فاقي ة  وا 

تتمثل بالسيطرة  ،ةواقعي  باعتباره حالة  ،ن االحتاللة تقن  دولي  ل ات فاقي ة أو  تعد   1907الهاي عام 
حتى لو لم يواجه االحتالل  ،أخرى ة أو جزء من إقيلم دول ،معادية على إقليم أجنبي ةة لقوات الفعلي  
 .أو لم يكن هناك قتال ،مسل حةمقاومة  أي  

من اعتبارها دولة واقعة  ،ر من واقع الحال حصول فلسطين على دولة عضو مراقبولم يغي  
ة ات فاقي ات جنيف  ،ةدولي  من االت فاقي ات ال عددإال  أن توقيع فلسطين على  ،تحت االحتالل وخاص 

وتطبيقها  ،بة على هذه االت فاقي اتنا إلى قيام دولة فلسطين بتنفيذ التزاماتها المترت  يقود ،األربع
ن كانت غير كاملة ،باعتبارها دولة ذات سيادة اإلنساني  ينطبق في  دولي  فإن  القانون ال ،لذا ؛وا 

ى يجب على القائمين عل ،ريوهذا أمر خط ،أم عليها ،سواء أوقع انتهاك أحكامه منها ،فلسطين
 نفاذه التنبه إليه.إ

 :مشكلة الدراسة

موضوع اليات تطبيق  علمي فيالتي لفتت نظر الباحثة إلجراء بحث مشكلة الدراسة إن 
ة ،ةتتعل ق بأن  الدول عام  نظر فلسطينية  نون الدولي اإلنساني وطنيا من وجهةالقا  ،وفلسطين خاص 

أو تتباطأ في  ،على أراضيها اإلنساني   ولي  دات المطلوبة لتطبيق قواعد القانون الجراءخذ اإلال تت  
خالل  من هاحصر  يمكنوالتي  مشكلةوكأنها إجابة عن هذه ال ،ولذلك تأتي هذه الدراسة ؛خاذهاات  
 ،اوطني   ، وسبلهااإلنساني   دولي  تطبيق القانون ال آلي اتهي ما  :جابة عن السؤال الرئيس اآلتياإل

 :لتساؤل الرئيس يمكن صياغة األسئلة الفرعية التاليةة؟ وفي ظل هذا افلسطيني  من وجهة نظر 
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 ة في فلسطين؟اإلنساني  فعلي   دولي  يوجد برامج تعريف بالقانون ال هل-1

وما اهم  الفلسطيني ةاإلنساني  في األراضي  دولي  ة للقانون الواقعي  تطبيق  آلي ات_هل يوجد 2
 ؟المعيقات التي تواجهها ان وجدت

 اإلنساني  في قراراتها؟ دولي  تطبيق القانون ال تقر  ، قضائي ةساع وم ،_هل هنالك طرق 3

  ؟فلسطيني  على الواقع ال ،وبروتكوليها ،_ما مدى تأثير انضمام فلسطين إلى ات فاقي ات جنيف4

 الدراسة: أهداف

على  ،اتطبيقه وطني   آلي اتو  ،اإلنساني   دولي  تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بالقانون ال
ومدى  ،واتباعها لهذه الغاية ،خاذهاال تي يجب علينا ات   واإللتزامات ،والوسائل ،الفلسطيني ة األراضي
الفرعية  هدافباإلضافة إلى األ ،الفلسطيني ةعلى الساحة  ،ةرات المستمر  المتغي   تطبيقه في ظل   أهمي ة
 :التالية

  على ات التي تواجهها والمعيقاإلنساني   دولي  تطبيق القانون ال آلي اتتسليط الضوء على
 .الفلسطيني  الصعيد 

 اإلنساني  في فلسطين. دولي  معرفة الجهات ال تي تعنى بتعريف القانون ال 

 اإلنساني  في تنمية المهارات  دولي  التعرف على التأثير ال ذي قد تحدثه برامج القانون ال
 والمجتمع. ،المعلومياتية على األفراد

 والنصوص ذات الطابع  ،حول التشريعات فلسطيني  والقضاء ال ،معرفة موقف المشرع
 .دولي  اإلنساني  ال

  ضمنها اتفاقيات  الدولية ومناإلنضمام الفلسطيني إلى جملة من المعاهدات  أثرمعرفة
 جنيف وبروتوكوليها االضافيين.
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 :الدراسة أهمّية

ة تجنيب الدول المسؤولي  ألن من شأنه  ؛كبيرة أهمي ةله  دولي  تطبيق القانون ال آلي ات عمالإ إن  -1
وألجل  ؛دولي  أو ال ،الوطني  على الصعيد  ،وللمالحقات الجنائي ة ،اتضها للمسؤولي  ة، أو تعر  دولي  ال

، ال ذي يهدف في النهاية إلى  دولي  االهتمام بتطبيق القانون ال ةاألخير ذلك تزايد في اآلونة  اإلنساني 
، كما دولي  يحظرها القانون ال مسل حة،نزاعات والنأي به عن الفناء في  ،صون كرامة اإلنسان
كبيرة بعد بزوغ ظاهرة محاكمة رؤساء الدول على جرائمهم المخالفة  أهمي ةاكتسب هذا الموضوع 

 .والجرائم ضد  اإلنساني ة ،كجرائم الحرب ،دولي  للقانون ال

ريعات الالزمة لذلك، التش إصدارب ،الوطني  على الصعيد  ،اإلنساني   دولي  تطبيق القانون ال يأتي-2
ته الداخلي ة فور وتملك ذات قو   ،ق بصورة مباشرة في قانونها الداخلي  ومن باب أولى أن يطب  

 والتصديق عليها. ،توقيعها

ة، وداعم للمصلحة المجتمعي   ،ز على موضوع هام  من كونها ترك   ،أيضا ،هذه الدراسة أهمي ة تنبع-3 
، ومدى معرفتهم بفاعلي   دولي  في تطبيق القانون البعة المت   لي اتوعلى وجه الخصوص اآل تها اإلنساني 

 مباشر. بشكل ،على المجتمع
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 :دراسةالومعيقات  إشكالّيات

 :أهمها ،في هذا البحث إشكالي اتتثور عدة 

 بشكل ،اإلنساني   دولي  تطبيق القانون ال آلي اتعلى الرغم من وجود مراجع كافية حول  -1
وخاصة في ظل  الفلسطيني ةصة بالحالة في المراجع المتخص  ة إال  أن هناك قل   ،عام  

 الفلسطينية.التقلبات المستمرة في المنطقة 

تتنازل  ،تشريعات داخلي ة إصدارد من الدول، ومن ضمنها فلسطين، بعدعدم قيام  -2
، مم   دولي  مخالفات القانون اللوالعقاب  ،بالتجريم والقضاء  ، ا جعل الشرطةاإلنساني 

ن   ،من تلقاء أنفسهما ، ينهضانالداخلي  ال في الغالب إال  يتم   ما البالمحاكمة عنها، وا 
وال ذي  ،ةدولي  فالت من اختصاص المحكمة الجنائي ة الواإل ،بلمحاولة التهر   صوري   بشكل

باإلضافة  إلى عدم إصدار تشريعات من  ،للدول الوطني  للقضاء  يكون ذا طابع تكميلي  
الك ايضا شح في تعديل القوانين والتشريعات الموجودة النوع المذكور أعاله هن

 دولية.القوانين واالتفاقيات الجل لتتناسب مع بداية ً 

  :ة الدراسةمنهجيّ 

، المنهج الوصفي   ،ق بالدراسةالمتعل   دولي  في قراءتها نصوص القانون ال ،ستنتهج الباحثة
وفقهائه  ،دولي  قراء آراء كتاب القانون الواست ،وذلك بتحليل النصوص ذات العالقة والمنهج التحليلي  

في سير  فاعلي ةلما لهذين المنهجين من  ؛خاص   بشكل ،اإلنساني   دولي  والقانون ال ،عام   بشكل
ة ال ،واآلراء ،النصوص بالمنهج  قليالاألخذ  وسيتم   ،الدراسة محل   ،ةقانوني  بما يتسق وطبيعة الماد 
ر التاريخي  للقانون التتعل ق ب ،في جزئية بسيطة ،التاريخي   . دولي  التطو   اإلنساني 
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 الفصل االول
 ماهية القانون الدولي اإلنساني 

فكما أنه جبل على  ،الحروب والنزاعات ال حد لها وال نهاية فهي طبيعة في اإلنسان أن   ال شك     
الشر. وهذه  وفيه البذرتان: بذرة الخير وبذرة ،، جبل على حب الحرب واالقتتالاألمانحب السلم و 

وبما أن  ،وأثبتها الواقع بالنظر إلى تاريخ الحروب البشرية ،عة في اإلنسان رسختها األديانالطبي  
بالنظر إلى ما تنتجه الحروب من ويالت  ،اإلنسان في طبعه التعاطف والشعور بآالم اآلخرين

وبعد  .اداتها وتقاليدهاتتعل ق بطقوس الحروب وع ،نةفقد خلق أعرافا كانت نواة لقوانين مدو   آس،وم
بحقب زمنية متفاوتة جنح اإلنسان إلى جعل الحرب أكثر إنساني ة إلى أن وصل إلى فكرة  تطو ر مر  

ة تميزه عن غيره من فروع  دولي  بعد أن تواضع القانون ال ،تحريمها البتة اإلنساني  بطبيعة خاص 
عن غيره من القوانين  ،أيضا ،زتهي  عة انبثقت خصائص مالطبي  ومن هذه  ،العام   دولي  القانون ال

  :سنأتي على تفصيالتها في المباحث التالية ،ةدولي  ال

 :التاريخيّ  وتطّوره اإلنسانيّ  الدوليّ  القانون  مفهوم: األّول المبحث

اإلنساني  نشأ في خضم الحروب ال تي تتصف بصفات  دولي  لقد سبق أن أوضحنا أن القانون ال
 ال تي تحكمخالق العامة ال تي يتحلى بها البشر قد اضفت على القواعد القسوة والوحشية، وأن األ

اإلنساني  بدال من قانون  دولي  حروبه ونزاعاته صفة اإلنساني ة حتى بات قانونها ُيسمى القانون ال
ر تاريخي وطبيعة تميزه  .الحرب، كما سيتبين لنا الحقا، ومن هنا كان لهذا لقانون ماهي ة وتطو 

 اإلنسانّي. دوليّ مفهوم القانون ال :لالمطلب األوّ 

ر القانون ال    اإلنساني   حتى حاز على هذا االسم، بعد مخاض تموضع بين  دولي  لقد تطو 
ابتداء من ات فاقي ة جنيف  المت حدة األممة، وأروقة منظ مة دولي  المواثيق، واالت فاقي ات، واألعراف ال

وات فاقي ات جنيف األربع،  1864أغسطس  22في  األولى بشأن تحسين حال الجرحى في الميدان
فقد كان يسمى بقانون الحرب حين كانت الحرب  1949المسماة بقانون جنيف اإلنساني  عام 

 مسل حةا وان حملت صفة العدوان حتى صار يطلق عليه قانون النزاعات الدولي  مشروعة ومقننة 
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ا ووضعها خارج القانون ألول مرة بموجب ي  دولكنقطة تحول من  جعله  قانونا للحرب بعد تحريمها 
 األمماإلنساني  وفقا لمواثيق  دولي  إلى حين أن اصطلح عليه بالقانون ال 1928اتفاق باريس عام 

مع األخذ بعين االعتبار أن العدوان ال يكون مشرعا إال  في حالة الدفاع عن النفس )الدفاع  المت حدة
ة   األمنأو ما قد يتخذه مجلس  المت حدة األمممن ميثاق  51الشرعي(، المنصوص عليه في الماد 

 .1 المت حدة األمممن ميثاق  48- 42ه من مواد  وفقا ل دولي  من وسائل وقائية إلقرار السلم ال

ر القانون ال    اإلنساني  حتى حاز على مفهومه اإلنساني  ال ذي استقر في أيامنا هذه  دولي  ولقد تطو 
امه للتشريعات المحلية للدول لحمايته حقوق اإلنسان زمن الحرب فلم يترك شأن تنظيم أحك

 األخيرفي نهاية النصف  ورتني ة هذا القانون كانت قد ت بلوالنزاعات والالفت للنظر أن فكرة إنسا
ميالد  1948الثانية أوزارها، إذ شهد عام  عالمي ةالمن القرن العشرين، أي بعد أن وضعت الحرب 

ميالد ات فاقي ات جنيف األربع لحماية ضحايا  1949حقوق اإلنسان وشهد عام ل العالمي   عالناإل
 .2قد شهد ميالد االت فاقي ة األوربي ة لحقوق اإلنسان  1950وكان عام  مسل حةالنزاعات ال

اإلنساني  شكله المعاصر  دولي  ة آنفة الذكر أخذ القانون الدولي  وبميالد االت فاقي ات والمواثيق ال   
لحقوق اإلنسان في زمن الحرب، وليس باإلنسان األعزل غير  ساسي ةاألعني بالمبادئ ال ذي 

المنخرط في الحرب فحسب بل شمل بأحكامه نظرة إنساني ة للجنود في ساحات المعارك وقد عني 
بأسرى الحرب، فأوجب معاملتهم معاملة إنساني ة الئقة بما يتوافق وكرامة اإلنسان، فكان ذلك وكثير 

بالمبادئ أيضا  مبادئ محال لنصوص ات فاقي ة جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب وقد عنيمن ال
من ات فاقي ة جنيف بشأن معاملة أسرى  162ة المختلطة. ووفقا للمادة الطبي  بشأن اللجان  ساسي ةاأل

 هذه اللجان من ثالثة أعضاء اثنان من بلدة محايدة والثالث تعينه الدولة الحاجزةكل  الحرب تش

                                                           
 52-49صفحة  للنشر والتوزيع.االردن، دار وائل 2001ى سنة األولالطبعة -القانون الدولي اإلنساني–ي بكنزار العن.  1
 .2005مكتبة دار الفكر سنة -5الصفحة -القانون الدولي اإلنساني–الدكتور محمد الشاللدة  . 2
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، وتتول ى هذه اللجنة فحص جميع األسرى وتقترح إعادتهم 1ويرأس اللجنة أحد العضوين المحايدين
 .للوطن أو استبعادهم من أرض الدولة الحاجزة إلى أرض الوطن أو تأجيل الفحص في مرة قادمة

 سل حةمبتحسين حالة جرحى ومرضى القوات الأيضا  اإلنساني  اهتمامه دولي  وقد أولى القانون ال   
في الميدان كما هو منصوص عليه في وثيقة ات فاقي ة جنيف الثانية وكذلك جرحي ومرضى وغرقى 

في البحار كما هو منصوص عليه في ات فاقي ة جنيف الثالثة، وكذلك حماية  مسل حةالقوات ال
ضمنتها ة وتدولي  في وقت الحرب وهي من أهم المواثيق ال تي رسختها األعراف ال المدني يناألشخاص 

 ات فاقي ة جنيف الرابعة.

أكثر إنساني ة  مسل حةاإلنساني  حمل في طياته القواعد ال تي تجعل النزاعات ال دولي  والقانون ال   
، وقد عسكري ةغير ال هدافسواء أت صلت بالمتحاربين أم المنخرطين في الحروب أم باألعيان واأل

أن،  " إال  مسل حة" قانون النزاعات ال" ونون الحربقا“مثل ، أخرى كان يطلق على هذا القانون أسماء 
اإلنساني  بهذا االسم نشأت في أعقاب الحرب الكوني ة الثانية دولي  وكما أسلفنا، تسمية القانون ال

2 
 .األخيرالفكرة اإلنساني ة للحروب نتيجة ما عانته اإلنساني ة من ويالت الحرب الكوني ة ورت بعد تبل  

را ملحوظا، فلم  دولي  القانون ال وفي الحقيقة فإن      تقتصر حمايته على تعد  اإلنساني  تطو ر تطو 
ومراكز تراث  أهدافمدنيين بل امتدت لتشمل المتحاربين وأشخاص وجماعات وأماكن وأعيان و 

وآثار ووسائل نقل، وكلها أمور تتصل بأساسي ات بقاء الحضارة اإلنساني ة، بصفتها أرثا عالمي ا 
؛ لتظل لإلنساني ة إنساني تها كما أرادها 3افة والدين والمرافق المتصلة مباشرة باإلنسانتصان به الثق

أكثر الجمعيات  بل إن  هللا. ومن هذا المنطلق فقد كان هذا القانون ذا طابع وثيق الصلة بالدين، 

                                                           
الحرب الئحة بشأن اللجان الطبية  أسري التفاقية جنيف بشأن معاملة  1977الملحق الثاني لسنة من  1انظر نص المادة  .1

 المختلطة.
-دار النهضة العربية-ى القاهرةاألولالطبعة -3 صفحة-اإلنسانيالعامة للقانون الدولي  النظرية-الوفاأبو  . الدكتورأحمد 2

 2006سنة 
لكلية الحقوق  األولالصادر في المؤتمر العلمي السنوي  12صفحة  3الجزءات( وتحديآفاق اإلنساني )القانون الدولي  .3

 بدون سنة نشر.–بجامعة بيروت العربية منشورات المجلس الحقوقية 
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طويلة في تنفيذ ة للصليب األحمر، والتي لها باع دولي  ة الديني ة تقوم على تنفيذه في اللجنة الدولي  ال
 هذا القانون إبأن  الحروب والجوائح.

 اإلنسانّي: دوليّ تعريف القانون ال

، نلقي الضوء على تعريفه لدى فقهاء القانون  دولي  بعد بيان مفهوم مصطلح القانون ال   اإلنساني 
 وغيرهم من المهتمين في مجاالته. دولي  ال

العام  المطبق في النزاعات  دولي  زء الهام من القانون الإنه " ذلك الج فيقول الدكتور نزار العنكبي:   
ة والتعاقدية ال تي يخضع لها سلوك العرفيوالمتضمن لمجموعة من المبادئ والقواعد  مسل حةال

المحاربين المشتبكين في نزاع مسلح عند مباشرتهم لحقوقهم وواجباتهم المعترف بها في هذه القواعد 
عدائية، والتي تحد  من حقهم في اختيار وسائل وأساليب الحرب والمتعلقة بسير العمليات ال

ة دولي  ة أو غير الدولي  ال مسل حةوتستهدف بنوع خاص والعتبارات إنساني ة حماية ضحايا النزاعات ال
وهم المقاتلون العاجزون عن القتال وال ذين لفظتهم المعركة واألشخاص غير المقاتلين وهم المدني ون 

في القتال أصال فتنأى بهم كما تنأى بعض الممتلكات واألعيان ال تي ال صلة لها غير المشتركين 
بالمعركة من أن يكونوا أو ال تكون هدفا للقتال أو موضوعا ألي ة معاملة غير إنساني ة من جراء 

 .1العمليات العدائية 

ا. فأم ا الواسع، فهو عبارة مدلولين؛ واسعا، وضي ق   دولي  ويرى الدكتور محمد الشاللدة أن  للقانون ال   
ال تي تكفل أكانت في التشريعات أم القوانين العامة  ة سواءدولي  ة القانوني  عن " مجموعة األحكام ال

(، الفرد وتعزز ازدهاره ويتكون القانون اإلنساني  من فرعين: )قانون الحرب وحقوق اإلنسان احترام
ل حيز التنفيذ إال  في اللحظة ال تي تندلع فيها الحرب يتميز بطابع استثنائي خاص فال يدخ قانون 

الحرب فتحول دون ممارسة اإلنسان لحقوقه أو تقيدها. وأم ا الضي ق فهو عبارة عن مجموعة القواعد 
الناجمة عنها إلى اقصى حد  تتيحه  ضرارالمنظ مة للعمليات الحربية، ويهدف إلى تخفيف األ

 .عسكري ةالضرورات ال

                                                           
 .53صفحة  المرجع السابق-نزار العنبكي .1
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ة قانوني  اإلنساني  هو" مجموعة القواعد ال دولي  شاللدة إلى أن  القانون الويخلص الدكتور     ة الخاص 
... بهدف الحد  من اآلثار الفادحة .بحماية اإلنسان الفرد والحفاظ على حقوقه في زمن النزاع المسلح

تستهدف المترتبة على استخدام القوة، وقصرها على المقاتلين فقط دون غيرهم، وكذلك القواعد ال تي 
 .1حماية ضحايا الحرب من الجرحى والمرضى واألسرى، وحماية السكان المدنين في أثناء النزاعات

ويرى الدكتور أحمد أبو الوفا أنه مجموعة القواعد ال تي تهدف إلى جعل الحرب أكثر إنساني ة فيما    
 هدافاألعيان، واأليت صل باألطراف المتحاربة، واألشخاص غير المنخرطين في النزاع المسلح، و 

 . 2عسكري ةغير ال

ة دولي  ة للصليب األحمر في أكثر من موطن أنه " مجموعة القواعد الدولي  ورأت اللجنة ال  
ذات الصفة كل  الموضوعة بمقتضى معاهدات أو أعراف، والمخصصة بالتحديد لحل  المشا

العتبارات  –ة، والتي تحد دولي  ير الة، أو غدولي  ال مسل حةاإلنساني ة الناجمة مباشرة عن المنازعات ال
من حق أطراف النزاع في اللجوء إلى ما يختارونه من أساليب، أو وسائل للقتال، وتحمي  –إنساني ة 

 .3“الممتلكات و  األشخاص

أحدهما واسع واآلخر ضيق، فبمفهومه  :اإلنساني  له مفهومان دولي  ونخلص إلى أن  القانون ال   
اإلنساني  يشمل جملة من القوانين منها قانون الحرب  دولي  إن القانون ال الواسع نستطيع القول:

 لحقوق اإلنسان. دولي  والقانون ال

ذا نظرنا إلى مفهومه الضيق نجده قانونا يستهدف حاالت النزاع المسلح وحماية األشخاص     وا 
اإلنساني   دولي  انون الها كاف ة، ويحمي القأشكالب مسل حةال ذين يعانون ويالت الحرب والنزاعات ال

 عسكري ةال هدافالممتلكات والمقدرات الثقافية واآلثار من خطر العدوان وفق مبدأ التمييز بين األ
 .عسكري ةغير ال هدافواأل

                                                           
 .6صفحة المرجع السابقالدكتور محمد الشاللدة  1
 .3حفة ص ،السابق الوفا، المرجعالدكتور أحمد أبو  2
 وما تالها. 79ص  ،1981مارس/إبريل ،22عدد  ،اللجنة الدولية للصليب األحمر . مجلة3 
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اإلنساني  قانون عصري يحمل في طياته السمة  دولي  وتكشف التعريفات السابقة عن أن  القانون ال  
العام  دولي  بعكس القانون ال مسل حةطبق بمفهومه القائم زمن النزاعات الاإلنساني ة حال الحرب وأن ه ي

 .ومبادئ حقوق اإلنسان ال تي تطبق في زمني السلم والحرب

وبوالدة هذا القانون بعد أحقاب من المخاض العسير فقد تضم ن خالصة األعراف واالتفاقات    
 ة كاف ة السابقة عليه، وألغاها، ومنها:دولي  ال

 :نون الحرب_ قا1

،  ويحدد 1ة ال تي تحكم الصراع المسلح بين دولتين أو اكثرقانوني  يقصد به مجموعة القواعد الو     
لى للقانون ال  دولي  المبررات المقبولة لخوضها وحدد السلوك المقبول زمن الحرب وهو النواة األو 

 .اإلنساني  

  :الهاي قانون -2

ة ال تي عقدت في الهاي ورسخت دولي  تي رسختها االتفاقات الة ال  قانوني  وهو مجموعة القواعد ال   
وتحريم استخدام  مسل حةة السابقة عليها، والمتعلقة بقيود استخدام القو ة في النزاعات الدولي  األعراف ال

 .2لبعض األسلحة في القتا

 :_ قانون جنيف3

ال تي تحمي ضحايا النزاعات ة المنبثقة عن ات فاقي ات جنيف، قانوني  وهو مجموعة القواعد ال    
 فقط. عسكري ةال هدافاألر استخدام القوة ضد  المقاتلين و ، وتقصمسل حةال

 

                                                           

1. دكتور عصام عبد الفتاح مطر، القانون  الدولي اإلنساني " مصادره، مبادئه أاهم أحكامه "دار الجامعة الجديدة، 2008، 
تالها.وما  13مصر، ص  

ادرة عن اللجنة الدولية للصليب األحمر، صفحة الكترونية ، صالحرب والقانون  :راجع مقالة بعنوان. 2
https://www.icrc.org/ar/war-and-law 
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 اإلنسانّي التاريخّي: دوليّ تطّور القانون ال :المطلب الثاني

اإلنساني  قانونا وضعي ا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بعد أن  دولي  لقد نشأ القانون ال   
ال تي عرفت فيما بعد باسم  1وذلك بدعم من لجنة جنيف 1864ات فاقي اته في عام  أول والدةشهد 

ه ضاربة في أصولة للصليب األحمر.  وعلى الرغم من هذه النشأة الحديثة إال  أن  دولي  اللجنة ال
 تاريخ البشرية، وهنالك شواهد من آثار الحضارات والثقافات المختلفة تدل  على ذلك.

اإلنساني  ارتباطا وثيقا باألخالق والمبادي الديني ة نظرا لكون  دولي  د ارتبط القانون الولهذا فق   
محرمة في شريعة تعد  الحروب وما تتضمنه من إراقة للدماء وتشريد وتجويع وتعذيب وتدمير؛ 

على األخالق اإلنساني ة ودينها، وما هو إال  نتاج للتراث اإلنساني  المتعل ق بالحرب. وخير دليل 
ة للصليب األحمر، وهي لجنة قائمة على مبادئ الدين دولي  العالقة الوثيقة هذه أن  اللجنة ال

ر التاريخي   ؛ هي ال تي تقوم على تطبيق هذا القانون وتراقب تنفيذه. وهذا إيجاز عن التطو  المسيحي 
.  دولي  للقانون ال  اإلنساني 

 القديمة: أّوال: العصور

ن وآثار تدل  على الحرب ظاهرة تاريخي      ة مرتبطة باإلنسان منذ بداية الخليقة. وللحرب تاريخ مدو 
الحرب قد ساهمت في تكوين تاريخ اإلنساني ة أكثر م ما  بل إن  ، األممحصولها في جميع الممالك و 

ساهم السلم فيها، وحين ُتْمِعن في قراءة تاريخ اإلنساني ة تفاجأ بأن ك تقرأ سجل حروب ومعارك سجال 
إال   أخرى ني  بعضها على بعض، وال زالت الحرب على مصائبها قائمة تستعر تارة، وتخبو تارة مب

 أن جمرها يظل كامنا تحت الرماد.

تذك ي ُأوارها، كطلب الشهرة، أو تمجيد شخص أو أمة  أسبابوللحرب منذ فجر التاريخ دوافع، و    
رب إال  أن اإلنسان، ونظرا لما ذاقه من أو تكون ثأرا أو دفعا لعدوان. وعلى الرغم من دوافع الح

                                                           
على إثر معركة سيلفرينو الذي شهدها مواطن سويسري يدعى هنري دونان مؤلف.  1863. شكلت لجنة جنيف في عام 1

نكوبي الحروب والتي عرفت "بجمعية جنيف كتاب " تذكار سيلفرينو وبسبب ندائه بخصوص تشكيل جمعية محايدة لمساعدة م
 األحمر.للمنفعة العامة" والتي عرفت فيما بعد باللجنة الدولية للصليب 
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ويالتها، وضع لها ضوابط تضبطها، وتحد  من خطرها، وتلط ف من وحشيتها؛ ليجعلها أكثر إنساني ة 
 مع مرور السنين.

وقد كان من مظاهر قسوتها عند الشعوب البدائية أن  المنتصر فيها يحق  له أن ُينك ل، وبفتك    
وأقوام، ولم ُيحترم أسير، أو جريح، أو مريض، أو كبير، أو صغير،  ُأبيدت جماعات بعدو ه، كما

لحومهم انتقاما، أو ترهيبا. وهذه كل  وأن الفتك بالخصوم كان يصل إلى حد  التمثيل بجثثهم، بل أ
 .1المظاهر ظلت في الحضارات البدائية حتى مرحلة متأخ رة من تطو رها وتقدمها

ة وعلى الرغم من قساوة الحرب في     تلك األزمنة الغابرة إال  أن  بعض األخالق بدأ يظهر وبخاص 
عندما حصل استقرار لدى بعض الشعوب والحضارات باالنتقال من البداوة إلى التوطن واالعتماد 

نشاءعلى الزراعة و  من حصول تبادل في مجال التجارة وغيرها ال بد  المدن الحضرية، فقد كان  ا 
جراءأدى إلى ظهور مبادي تتعل ق بالصلح و بين الحضارات المختلفة مم ا  الهدنة بين المتحاربين  ا 

لقة بالحرب قد ولدت في ظل  طمعا في تحقيق المصالح المذكورة وبذلك تكون أول األعراف المتع 
 المجتمعات البدائية.

 وقد عرفت حضارات الشرق القديم كالحضارة السومرية والبابلية واآلشورية، ال تي سادت في بالد   
متقدما للحرب بالقياس على ذلك العصر. فالسومريون ال ذين خاضوا حروب  النهرين؛ تنظيماما بين 

السيطرة على طرق التجارة حوالي األلف الثالث قبل الميالد كانوا يستر قون األسرى ويعاملون ملوك 
م قرابين المدن المفتوحة وأسراها معاملة قاسية، قد تصل في بعض األحيان إلى قتلهم وتقديمه

لآللهة، وقد كان اآلشوريون يمتازون بالبأس الشديد في الحرب والقسوة على من يعصي أوامرهم 
 .2ويتمرد، ويقتلون األسرى في ساحة المعركة

                                                           

 1  د. غسان مدحت خير الدين، القانون الدولي اإلنساني " التدخل الدولي "،دار الرآية للنشر والتوزيع ط1، 2013 ص 4. 
2. د. مصلح حسن أحمد عبد العزيز، مبادئ القانون الدولي اإلنساني، دار الحامد للنشر التوزيع، عمان – االردن، ط1، 

63ص  ،2013   
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ولدى السومريين، أيضا، فقد اقتضت مصلحة الملوك أن يعامل العبد القوي معاملة حسنة،    
 إجراءترت ب لمثل هؤالء العبيد حقوقا تتيح لهم الدخول في وكانت القوانين السومرية المتعلقة بالرق 

 .1تتعل ق بالتملك أخرى صفقات تجارية، أو شراء حريته من سيده، وحقوقا 

امتدادا للشرائع العراقي ة القديمة، فقد منعت قتل اإلنسان، تعد  أما في شريعة حمورابي ال تي    
القاتل يقتل، وشرعت نصوصا لمنع الضرب واإليذاء واعتبرت جريمة القتل من الجرائم الكبرى، وأن 

، وعليه  ة إنساني ة، بالنظر إلى الزمن ال ذي كانت قانوني  هذه الشريعة من أعظم الشرائع التعد  البدني 
لى منها "أنا الملك العظيم حمورابي، مالك االتجاهات األربع، أقرر هذه  ة األو  فيه. فقد جاء في الماد 

دون حكم القوي للضعيف". وال شك أن األسرى كانوا من الضعفاء في قبضة  القوانين؛ لكي أحول
الخصم؛ لذلك ابتدعت شريعة حمورابي قواعد الفتداء األسرى لقاء مبلغ من المال،ن إذا كان األسير 

 . 2مقتدرا على الفدية، وأما إذا لم يكن قادرا فله االستدانة،  أو أن تتكفل الدولة بها

، فقد وضعت شريعة حمورابي نظاما يرت ب حقوقا وضمانات إنساني ة وفيما يت صل بن    ظام الرق 
طعامهم إذا عجز العبد عن العمل بسبب المرض أو الشيخوخة، وكذلك للعبد  للعبيد، كعالجهم وا 

 التجارية.  عمالاألالحق بالزواج بحر ة، فيكون أبناؤه أحرارا، وللعبد ممارسة 

مصر القديمة، فقد شهدت حروبا كثيرة، وخاض الفراعنة حروبا مع أما الحضارة الفرعوني ة في    
السيطرة على طرق التجارة  من أجلليبيا والصومال والريتيريا والنوبة وبالد الشام وغيرها من البالد، 

 وبسط النفوذ، وقد استخدم آالف األسرى في القصور والحقول وبناء األهرامات.

ن يتكبدها األسرى المستعبدون أن  هرم )خوفو( المعروف في وخير دليل على المشقة ال تي كا   
ة عشرين عاما، وقد استخدم في بنائه مائة ألف عامل كلهم  د بنيقآلي ة منطقة الجيزة الح في مد 

 أسرى حرب.

                                                           

  1. د. مصلح حسن عبد العزيز، المرجع السابق، ص 66 و67.
  2. عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص 6.
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هي الصورة القاسية لمعاملة األسرى في تلك الحقب، في تلكم الحضارات، ولكن   هذه إذن   
ل تي كانت تظهر في بعض األحيان، في تلك األزمان، كان لها قيمة، ما فتئت المبادرات اإلنساني ة ا

 وصلتنا بقيمها في آيامنا هذه.  وتتراكم حتىتكبر، 

ت ومن صور القيم اإلنساني ة ال تي     السبعة للرحمة الحقيقية "، وهي "اطعام  عمالاألعليها "نص 
يواء الغر  رواء العطاش، وكسوة العراة، وا  باء، وتحرير األسرى، والعناية بالمرضى، ودفن الجياع، وا 

لى ذلك تشير  الموتى".  وقد أوجبت القواعد أن يعامل الضيف معاملة الئقة، ولو كان عدوا، وا 
 وصية محفوظة منذ األلف الثاني قبل الميالد على وجوب "تقديم الغذاء للعدو".

قبل  538عام  –ح بابليون خالل فتو  –ونجد أن الملك سيروس، ملك الفرس، يأمر جنوده    
 الميالد باحترام أماكن العبادة، ومعاملة الشعوب المقهورة معاملة إنساني ة.

النهي عن استخدام السهام المسمومة، والنبال  هوفي قانون مانو الهندي تضم نت بعض نصوص   
 . 1ون المميتة، كما تضمنت النهي عن قتل الجرحى، والمصابين، أو اغتيال الناس، وهم نائم

 :العصور الوسطى ثانيا: في

شهدت العصور الوسطى أكثر الفترات التاريخي ة اضطرابا وتناقضا، إال  أن هنالك أعرافا إنساني ة    
 عن الحرب قد برزت خالل تلك الفترة، ينبغي تسليط الضوء عليها. 

صل بالحرب، وهما عامالن ظهرا في تلك الفترة، كانا قد أسهما في خلق قواعد عرفي ة، تت   ةثم     
، ومن بعده  ، ومبدأ الفروسية. فظهور الدين المسيحي  فيهما من تعاليم  اإلسالم، بماالعامل الديني 

ر المبادئ اإلنساني ة واألعراف  ة في زمن الحرب، قد أثر  تأثيرا كبيرا في تطو  إنساني ة سامية، وبخاص 
، وفي إشاعة مباد دولي  المت صلة بالقانون ال  ئ الفروسي ة في ذلك العصر.اإلنساني 

 

                                                           

  1. د. عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص 6و 7.
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 :تاثير الدين المسيحي  _1

، كما قلنا، أثر هام  في تطوير مبادئ إنساني ة تتعل ق بالحرب، على الرغم     لقد كان للدين المسيحي 
تحكم رجال الدين كان  بل إن  مطلق،  بشكلمن أن  الواقع ال ذي كان سائدا ال يعكس فكرة نقي ة، 

، وال يلتزم بأي التزام  بأييتمت ع ال بأنه لعصر، وكان ينظر إلى الفرد االسمة السائدة في ذلك  حق 
 .دولي  في منظور القانون ال

وعلى الرغم من ذلك، كان لألفكار المسيحي ة السامي ة أثر في إضفاء الطابع اإلنساني  على    
ي ة تقوم بتعاليمها الحرب، وخلق فكرة الحرب العادلة، ومثل هذا خلت منه العصور القديمة، فالمسيح

على فكرة السالم الخالص، وتحريم القتل، كما ورد في جميع األناجيل، ال تي أجمعت على أن من 
يقتل بالسيف، فالبسيف يقتل، وقد أوصى المسيح في تعاليمه بالسالم، وأن الحب  يجب أن يكون 

خلقت وازعا داخلي ا لدى اإلنسان إلى العدو، فكان لهذه التعاليم أن  حب ا اإللهي ا، مطلقا، يمتد  حت ى
 بأن  ال يكون بربريا في حروبه، خوفا من العقوبة اإللهي ة.

، عرفت قواعد إنساني ة، كتحريم بعض األسلحة، واحترام     والحرب، في ظل تعاليم الدين المسيحي 
ة ما ورد في الوصايا الع شرة، الغرباء، وذلك بفضل تعاليم المسيح عن المحبة والسالم، وخاص 

، وفكرة الهدنة  :المت صلة بعدم قتل األعداء، وظهرت فكرتان أساسيتان، هما فكرة السالم اإللهي 
 .1اإللهي ة 

، ال تي 989في عام  :فكرة السالم اإللهي  أ_ م أعلن رئيس أساقفة بوردو الفرنسي  فكرة السالم اإللهي 
رجال الدين، وحماية التجار، بموجبها حرم اجتياح الكنائيس، أو األديرة، أو التعد ي على 

 والمسافرين، والمزاعين، وحيواناتهم، وحرثهم.

                                                           
، موقع الكتروني 149، ص احل واتجاهات تطور القانون الدولي اإلنسانيمر د. محمد السيد حسن داود،  -1

18no3.pdf-http://www.uob.edu.bh/uob__files/93/vol9  28/1/2016تاريخ الزيارة. 

http://www.uob.edu.bh/uob__files/93/vol9-18no3.pdf
http://www.uob.edu.bh/uob__files/93/vol9-18no3.pdf
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ها احترام الكنائس، واألشخاص، أهدافوأقام المجتمع الديني  ما عرف بجمعية السالم، ال تي من    
وحرمة أخذ الماشية، أو أسر الفالحين، أو التجار وحرمة المنازل والزرع، وكان العقاب على أي 

 الفصل من الجمعية، واعتبار المذنب موبوءا، يتجنبه الناس. مخالفة هو

، ال تي  :فكرة الهدنة اإللهي ةب_ ظهرف فكرة الهدنة اإللهي ة أثرا من آثار فكرة السالم اإللهي 
بمقتضاها حر مت مهاجمة العدو بعد ظهر يوم السبت إلى صباح يوم االثنين، وامتد ت هذه الهدنة 

المسيحي ن كل  سة، وأيام الصوم الكبير، وقد امتد ت الهدنة الحقا لتشمل إلى أيام األعياد المقد  
 .واألصدقاء واألجانب والجيران واألعداء، منذ مساء األربعاء إلى صباح االثنين

وقد قويت الديانة المسيحي ة بعد أن أصبحت الدين الرسمي لروما في عهد اإلمبراطور     
ر لمذهب الحب والسالم الستبعاد تطبيقها قسطنطين، وفي ظل ه ظهرت أفكار جديد ة، في فحواها تنك 

 في زمن الحرب، وهذا ما انبثق عنه فكرة الحرب العادلة.

ومم ا يسترعي االنتباه أن  المبادئ اإلنساني ة في حروب تلك الفترة قد تقلصت عندما قويت   
القائلة بالتفرقة بين الحروب األهلية الدول ال تي تعتنقها، ومن الفكرة الروماني ة ذ المسيحي ة بقوة نفو 

ال تي كانت تدور بين السيادات الروماني ة، والحروب ال تي تدور بينهم وبين غيرهم من البربر. وبذلك 
اتسمت الحروب بين المسيحي ن بالتنظيم ووجود مبادئ إنساني ة، في حين خلت حروبهم مع غير 

 المسيحي ن من هذه المبادئ.

كان األسير يوضع تحت تصرف المنتصر، يفعل به ما يشاء، فله أن يقتله، أو وبناء على ذلك    
يستغله، وفي ذلك رجوع إلى الوراء كما وصفنا العصور القديمة ال تي اتسمت حروبها بالقسوة 
والوحشية. وفي مرحلة الحقة شرع استرقاق األسرى بدال من قتلهم، وكان يوضع األسير بأشغال 

،شاقة ويعامل معاملة ق فق تعاليم الدين المسيحي   السماع بفدية األسرى.تم   اسية إال  أنه، وو 

 تأثير اإلسالم:_2

اإلنساني   دولي  ال شك أن لتعاليم الدين اإلسالمي  ومبادئه األثر الكبير في تقدم قواعد القانون ال   
رآن الكريم في قوله وتطو رها. وقد بدت قواعده أول وهلة أنها تشمل اإلنساني ة، وهذا ما أوضحه الق
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األزمان، في زمن الحرب والسلم، وذلك كل  تعالى: " وما أرسلناك إال  رحمة للعالمين"، وذلك في 
مصداقا لقول نبي  اإلسالم، محم د صل ى هللا عليه وسل م: " أنا نبي  الرحمة ". والالفت أن  القواعد 

، عليه السالم، قد طبقها  بل إن  لنظري اإلنساني ة ال تي جاء بها اإلسالم ال تقتصر على بعدها ا النبي 
كان رسول هللا صلى هللا  :عمليا في الميدان، وفي ذلك روي عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال

عليه وسلم إذا أم ر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته هللا ومن معه من المسلمين خيرا، 
 .1تمثلوا وال تقتلوا وليدة " وقد قال: " اغزوا وال تغلوا وال تغدروا وال

رسول هللا نهجه اإلنساني  في تطبيق قانون الحرب. فكان أبو بكر أوصى  أصحابوقد انتهج    
جيشه لم ا أرسله إلى الشام فأوصى يزيد بن أبي سفيان قائال: "إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا 

قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من  أنفسهم هلل، فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له وستجد
ني موصيك بعشر: ال تقتلن  امرأة وال صبيا وال كبيرا هرما  الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف وا 
وال تقطعن  شجرا مثمرا وال تخربن  عامرا والتعقرن  شاة وال بعيرا إال  بمأكلة وال تحرقن  نحال وال تغرقنه 

 وال تغلل وال تجبن". 

ة وكان قد سبق دولي  ة وغير الدولي  أنواع النزاعات الكل  ز تعاليم اإلسالم أنه عالج وما مي         
عالجها في  األخيرة، ذلك أن دولي  غير ال مسل حةاإلنساني  في معالجة النزاعات ال دولي  القانون ال

ن طائفتان من المؤم نين النصف الثاني من القرن المنصرم، وال أدل على ذلك من قوله تعالى: "وا 
فقاتلوا ال تي تبغي حتى تفيء إلى أمر هللا  خرى اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن  بغت إحداهما على األ

. وأضاف اإلسالم قاعدة 2فإن  فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن هللا يحب المقسطين"
ذين يقاتلونكم وال تعتدوا التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين، اذ قال تعالى: "وقاتلوا في سبيل هللا ال  

                                                           

ر إحياء التراث العربى، ببيروت تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دااألمام مسلم بن حجاج النيسابورى، مسلم،  . صحيح1 
 .1356ص ،3كتاب الجهاد، ج 

 .3سورة. المائدة، آية  .2
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. وهناك كثير من المبادئ ال تي سبق فيها اإلسالم غيرها من الشرائع 1إن هللا ال يحب  المعتدين" 
 اإلنساني، ال يتسع لها هذا البحث، وفقا لسياقه. دولي  بشأن تطوير مبادئ القانون ال

، كق دولي  واإلسالم رسخ قيما قام عليها القانون ال    يمة الرحمة العامة زمن الحروب بعدم اإلنساني 
السماح بقتل شيخ أو طفل أو امراة أو قطع شجرة أو عقر الحيوانات إال  للضرورة وكذلك قيمة 
الفضيلة الكاملة، ففضائل اإلسالم تشمل زمني السلم والحرب، فال يجب أن تت سم الحرب بالقسوة 

عن مسارها، فقد قال تعالى: "فمن اعتدى  من اتسامها بالرحمة حتى ال تخرجال بد  والوحشية، بل 
. وكذلك قيمة 2عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا هللا واعلموا أن  هللا مع المت قين"

التعامل اإلنساني  تبعا لقوله تعالى: " ال ينهاكم هللا عن ال ذين ال يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 
وهم وتقسطوا ، والوفاء. وقيمة التسامح 3إليهم إن هللا يحب  المقسطين"  دياركم أن تبر   بالعهد. الديني 

إال  أن تكون ضرورة مفروضة، وقد وضع لهذه  يقر  الحربويالحظ أن الفكر اإلسالمي  ال    
التعصب، ثقة، وبعيدًا عن كل  ب ،أكثر إنساني ة، وهو ما يجعلنا نؤكد صارمة؛ لجعلهاالحرب قواعد 

م، قبل مئات السنين، وفي سنة النبي  الكريم، عليه الصالة والسالم، ووصايا الخليفة اإلسال بأن  
ل أبي بكر الصديق؛ قد أرسى من القواعد التأصيلي ة ألنسنة الحرب، ما غاب معظمه عن ا في  األو 

ة أن ه يتعر ض اآلن لحملة ظالمة تستهدف  ،وقتنا. وهذه حقيقة يجب أن تسج ل لإلسالم وبخاص 
 .4القيم اإلنساني ة ال تي كان فيها سباقا رائداكل   ه منتجريد

 :مبدأ الفروسية_3

ر القانون ال    اإلنساني  في العصور الوسطى، مبادئ  دولي  ومن المبادئ ال تي أثرت في تطو 
الفروسية ال تي استلهمت مبادئ الشرف واالستقامة والرأفة واالعتدال. وفي الواقع كانت هذه المبادئ 

ت لخدمة طبقة النبالء الفرسان في أثناء سيادة العهد االقطاعي، فباتساع الرقع االقطاعية قد وضع

                                                           
 .190. سورة البقرة، آية 1
 .194البقرة، آية  . سورة2
 .8الممتحنة، آية  . سورة3
 .34، صسابق مرجعالعنبكي، نزار  . د.4 
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ونأيها عن المدن الكبيرة ات سعت مخاطر االعتداء، فكان البحث عن وسائل للحماية ملحا. وألجل 
 ذلك ُيمنح المدافعون مقابال كبيرا.

ذا ما علمنا أن  أكثر المغيرين على االقطاعيات ك    انوا من الفرسان فقد كان يفضل في الدفاع وا 
من يملك الجياد ال المشاة، وقد كان الفرسان بعد انتهاء التدريب على الفروسية يحلفون اليمين 

حمل السيف وامتطاء صهوات الخيول، ويلتزم  من أجلالمتعل قة بالوالء لمبادئ الشرف والفروسية 
 الفارس بخدمة هللا والسي د واألحباء.

جاءت قواعد الفروسية حماية لمصالح النبالء والطبقات البرجوازية  من أن يغدر بها ويتم   وقد   
التعدي عليهم نظرا لوقوع إقطاعاتهم في أماكن نائية، وتكون محط  أنظار قط اع الطرق، ومن تراث 

 الفروسية تعلم قانون الحرب وأخالقها، كمنع الغدر واالعتدال والرأفة.

ر المرجو  له دولي  نون الوال شك أن القا    بالتزامن مع تنافس  ،في تلك الحقبة لم يلحظ التطو 
الديني ة وسلطة اإلمبراطور الزمنية، ال تي غالبا ما تكون الغلبة  اسلطتين مختلفتين، هما سلطة الباب

ر القانون ال إلى أن  دولي  لسلطة البابا وفي ظل  ذلك النفوذ البابوي  ولدت العقبة الكؤود في وجه تطو 
رت فكرة الملكيات في أواخر القرون الوسطى، مم ا أدى إلى عودة عجلة التطو ر لصالح ظهور و تبل  

، أعني "قانون دولي  . وفي الحقيقة فإن  التقسيم المعروف حالي ا للقانون الدولي  بعض قواعد القانون ال
س له "غروسيوس"، أحد أهم  رو اد الحرب"، و"قانون السالم منذ القرن  دولي  القانون ال"، ال ذي أس 

 .1ه إلى القرون الوسطى أصولالسادس عشر؛ تعود 

، وهو قانون دولي  والحقيقة أن  العصور الوسطى خرجت بأهم إنجاز له على صعيد القانون ال   
، ونظر له كثير من مفكري هذه العصور. را عن القانون الروماني   الشعوب، ال ذي جاء تطو 

 

 

                                                           

  1نزار العنبكي، مرجع سابق، ص 27.
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 :يثةالعصور الحد ثالثا_

لقد بينا أن  العصور الوسطى تمي زت بوجود اإلمبراطوري ات، إال  أن هذه اإلمبراطوري ات بدأت    
تتالشى بوالدة الدول، ال تي أصبح لها قوانين تحكمها وجيوشا محترفة، فأصبحت الحرب تقع بين 

ة، أو فرسان وحاميات، وأصبحت الجيوش تتقاضى رو  اتب دول وجيوش محترفة، ال جيوش خاص 
النهب والسلب وبهذا  أعمالدائما، ال مرتزقة كما كانوا في العصور الوسطى يعتاشون على آلي ة م

بعد أن نادى بهذا المبدأ أعظم مفك ر في عصر  المدني ينولد مبدأ التمييز بين العسكري ين و 
الكبير حتى  ، وغيره من المفك رين المنو رين ال ذين كان لهم األثر1التنوير،وهو "جان جاك روسو" 

. دولي  يومنا هذا، إذ أدخلوا المفاهيم اإلنساني ة على الحروب في إطار القانون ال  اإلنساني 

وال شك أن عصر النهضة واإلصالح الديني  أسهم إسهاما كبير بوالدة قانون الحرب، أو ما    
لعادلة على يد صياغة نظري ة الحرب ا إعادةتم   ، بعد أنمسل حةعرف الحقا بقانون النزاعات ال

فيكتوريا، وقام جروسيوس بوضع قواعد لضبط الحرب؛ لتصبح معتدلة، وقد جاءت معاهدة وستفاليا 
جديد، ذو طابع إقليمي يحكم العالقات بين دول القار ة األوروبي ة، وقد  دولي  بقانون  1648عام 

 .2أرسى قواعد التزمت بها الدول األوروبي ة إلى أن قامت الثورة الفرنسي ة

ر الحاصل، صارت الحرب ذات فنون تحكمها أعراف وقوانين     ، عسكري ةوفي غضون هذا التطو 
وذلك من خالل ممارسات عديدة، أثبتت عدم حصول انتهاكات، كما كان في السابق، وقد شاعت 
الممارسات اإلنساني ة في بعض الحروب، وجرى توقيع ات فاقي ات بين قادة الجيوش بخصوص 

رحى، ويذكر أن  أحد ملوك فرنسا لويس الخامس عشر أجاب عن سؤال عندما سئل األسرى والج
عن كيفية معاملة الجرحى من األعداء بقوله: "تماما مثل  1747، عام 3عشي ة معركة " فنتنوي" 

                                                           

  1. د. عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص 9.
  2. محمد السيد حسن داود، مرجع سابق، ص 155.

حرب دارت ما بين فرنسا وحليفتها بروسيا من جهة وبين الجمهورية الهولنديو وانجلترا من جهة وتسمى بحرب الخالفة  .3
 .1748شيل عام -ال-ة اكسالنمساوية التي كانت حليفة لبريطانيا وقد انتهت الحرب بتوقيع معاهد
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ة لهؤالِء الجرحى أسوة الطبي  إنهم ليسوا أعداء لنا ما داموا جرحى"، وقد مت الخدمات  .جرحانا
 سي ين.بالجنود الفرن

بشأن معاملة الجرحى، كانت قوانين الحرب وأعرافها قد  1864وعندما عقدت ات فاقي ة جنيف عام    
م العالج الالزم لهم، وبعد شفائهم خت، فلم يعد بعامل الجرحى كأسرى حرب، بل كان يقد  يتم   ترس 

ماية لهم، ويجري تقديم الحيتم   إعادتهم إلى بالدهم، فلم يعد للخصم مطلق التصرف بهم بل كان
تبادلهم بال فدية، ويعفى األطباء ورجال الدين من األسر ويعادون إلى ديارهم أو إلى خطوط القتال 
ة، سنأتي على ذكر  للقيام بمهامهم، وقد أصبح للمستشفيات حصانة، وتم  تمييزها بإشارة خاص 

ر عند الحديث عن مصادر اإلنساني  على هذا الشكل، وبتفصيل أكث دولي  تفاصيل تطو ر القانون ال
  .اإلنساني  وذلك بعد الحديث عن خصائصه في الصفحات القادمة دولي  القانون ال

 ومصادره اإلنسانيّ  الدوليّ  القانون  خصائص :الثاني المبحث

ن كان جزءا، ال يتجزأ من القانون ال دولي  فكما بينا سابقا، فإن  القانون ال    ، وا  العام،  دولي  اإلنساني 
ك معه بصفات مشتركة كإنشائه من قبل الدول ال تي ترعى تطبيقه وتنفيذ أحكامه، وأن جذوره، ويشتر 

ة تميزه  دولي  سواءأ كانت عرفي ة أم تعاقدي ة تتوافق مع القانون ال العام، إال  أنه قانون، له ذاتي ة خاص 
ائر النزاعات عن غيره من القوانين ال تي ترعي المشكالت اإلنساني ة الناجمة عن الحرب، وس

 .1بين الدول فيما بينها أو في الحروب والنزاعات الداخلي ة مسل حةال

بوصفه قانونا متفر دا، على الرغم  وتبرز طابعهاإلنساني  ي تسم بخصائص تمي زه،  دولي  والقانون ال   
ف من أنه كان في السابق يحمل الصفة التعاقدي ة، قاصرا في أحكامه وآثاره على الدول األطرا

.  وقد ظل هذا القانون يحمل 1907وعام  1889المتعاقدة كما هو الحال في ات فاقي ة الهاي عام 
الثانية، وقد  عالمي ةال، إثر الحرب 1949هذه الصفة لطبيعته حتى ُولدت مبادئ ات فاقي ة جنيف عام 

ذي يحمله اآلن، فلم صبغته هذه االت فاقي ة بالصفة الشمولي ة، وأخذ من خاللها الجوهر الموضوعي  ال  

                                                           
 .64صفحة  ،سابقمرجع  العنبكي، . نزار 1
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لم  1977يعد مقتصرا على األطراف، غير أن ات فاقي ة جنيف، وفي البروتوكولين اإلضافي ين عام 
 بها.التقليدي  لهذا القانون، وذلك بإلمامها ودمجها لقانون الهاي كل  تلِغ الش

 اإلنسانّي: دوليّ المطلب األّول: خصائص القانون ال

ة، من حيث طبيعة قواعده وموضوعاته و اإل دولي  يت سم القانون ال     آلي اتنساني  بطبيعة خاص 
 تطبيقه وتنفيذه.

 اإلنسانّي: دوليّ عة اآلمرة لقواعد القانون الالطبيّ : أّوال

، كما في السابق، ذات طابع إرادي، يقتصر على التنسيق  دولي  قواعد القانون التعد  لم     اإلنساني 
، لعدم تناسقه مع  بل إن  أحاكمه، بين دول، أساسه رضا المخاطبين ب هذا المفهوم اإلرادي  قد أخل 

ر ال ذي لحق القانون ال سي   دولي  التطو  ، حيث تسل لت قاعدة 1العام على الصعيدين القاعدي  والمؤس 
ما كل  ؛ لتصبح قواعده آمرة، ويقع باطال دولي  النظام العام من القوانين الداخلي ة إلى القانون ال

 .دولي  ات فاقي ات، الرتباطها بالصالح العام للمجتمع اليخالفها من 

اإلنساني  على المعاملة  دولي  وتفريعا على ذلك، فال يعتمد االلتزام باحترام وكفالة احترام القانون ال   
لى على تعهد األطراف السامية المتعاقدة بأن   ة المشتركة األو  د ات فاقي ة جنيف الماد  بالمثل، إذ تؤك 

 االتفاقات، وتكفل احترامها في جميع األحوال.تحترم 

والمحكمة الجنائي ة ليوغسالفيا  1971ة في قضية نامبيا في العام دولي  وقد ذكرت محكمة العدل ال   
قضية كوبر  ، وفي1996السابقة في مراجعتها لالئحة االتهام في قضية مارتيتش في العام 

مفاده أن الواجبات اإلنساني ة ذات  دولي  قانون ال، أن هناك مبدأ عام ا في ال2000لسكيتش عام 
، ال يمكن أن تتوق ف   .2بالمثل على المعاملةالطابع اإلنساني 

                                                           
 .67صفحة  مرجع سابقي كبد.نزار العن .1
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، أو كما عرف بقانون الحرب، لم يعد له  دولي  ال الطابع للقانون ولهذا فإن      اإلنساني  التقليدي 
مم ها اكسب هذا القانون فوق  1949قاعدة المعاملة بالمثل، وفق ات فاقي ة جنيف عام  إلغاءمحال ب

 صفة الشمولي ة ال تي بات يتمتع بها صفة إلزامية لقواعده.

اإلنساني  كما كان في بدايته المتواضعة مرتكزا على التزامات  دولي  إذن لم يعد القانون ال   
وبمستوى المتحاربين بالحد  األدنى من السلوك اإلنساني  وانصبابه على االهتمام بمستوى السلوك 

ة قانوني  القوة التدميري ة لألسلحة وعلى مستوى حماية الفئات الضعيفة بل أصبح لهذا القانون قيمة 
ة بسلوك المتحاربين أصبحت هناك مجاالت مستحدثة كجرائم دولي   ة فوق أن تضم  قواعد خاص 

بلورة هذا النوع تم   دجديدة مثل جرائم إبادة الجنس البشري، والجرائم ضد  اإلنساني ة وجرائم الحرب وق
من الجرائم وفقا لجسامته على النوع البشري، فأصبحت الجريمة ال ترتكب ضد  الضحي ة فحسب، 

 .1بخطر األسلحة يتعل قبأسره، وظهر مجال آخر تبعا لذلك  دولي  بل ضد  المجتمع ال

ت من قواعد عرفي ة وال ذي يجدر ذكره أن  هذه القاعدة لم تكن وليدة قواعد مكتوبة فحسب، بل جاء   
 .2عرفت طريقها إلى التدوين الحقا

، فضال عن عدم جواز االتفاق على ما  دولي  ومن نتائج الصفة اآلمرة لقواعد القانون ال    اإلنساني 
ة، ال تي تستأصل إنزال أشد دولي  يخالفها؛ أن  االنتهاكات الجسيمة لقواعده باتت من الجرائم ال

ذلك يقع على عاتق أطراف النزاع المسلح كل  ، و دولي  لنظام الجنائي  الالعقوبات المعمول بها في ا
 .3مباشرة لمنع االنتهاكات

 اإلنسانّي الصفة التشريعّية لمعاهداته: دوليّ من خصائص القانون ال :ثانيا

أحكامه، أو تنفيذها،  صداركالقانون الداخلي  من حيث الصفة التشريعي ة إل دولي  ليس القانون ال   
ك لعدم انطوائه في أساس وجوده على سلطة مركزي ة تشريعي ة تتول ى سن ه لتشريع ملزم كشأن وذل

                                                           
 .11صفحة المرجع السابق-العلمي السنوي لكلية الحقوق  . المؤتمر 1
 .79صفحة -مرجع سابق–الشاللدة  . د.محمد 2
 .70صفحة  مرجع سابقكي بنزار العند. .3
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خاص لهذه السلطة تلزم به المخاطبين كاف ة. والمعاهدات بصفتها مصدرا للتشريع لها أثر نسبي  
انية في ة الدائمة في قرارها بشأن قضية المصالح األلمدولي  ملزم ألطرافه، كما تقول محكمة العدل ال

قانونا إال  بين األطراف تعد  : "إن  المعاهدة ال 1926أي ار سنة  25سليزيا العليا البولونية بتاريخ 
 .1منها"

على اآلخرين من دون  يترت بولذلك فالمعاهدة في االصل ال تكون مصدرا للحق، أو لاللتزام    
ة تلك ال تيدولي  رضاهم، ولكن العالم شهد والدة نمط جديد من المعاهدات ال عقدها في يتم   ة، وبخاص 

دة األطراف. والحقيقة أن  مثل دولي  كنف المنظ مات ال ة، أو في ظل  رعايتها، عنوانه المعاهدات متعد 
هذه المعاهدات ال تي يطلق عليها المعاهدات الشارعة، بعكس المعاهدات العقدي ة، لها صفة الشمول 

تعد  بموافقة اآلخرين. و  األطراف، أمأتم  ذلك برضا  حتى إن ها باتت تشمل غير أطرافها، سواء
البارزة على هذا  مثلة، وسائر ات فاقي ات حقوق اإلنسان، من األ1949ات فاقي ات جنيف اإلنساني ة لعام 

 .النوع من المعاهدات

، وفق هذه المكانة، قانون شارع، يجد مصدره المعاصر في  دولي  وعليه، فالقانون ال    اإلنساني 
وله صفة االلزام حتى لغير الدول المتعاقدة؛ نظرا النظوائه على  ،1949فاقي ات جنيف لعام ات  

الحماية ال تي توف رها لإلنسان، وممتلكاته،  أسلوبمبادئ إنساني ة شاملة، تتعل ق بالحرب، وويالتها، و 
ا أوضحنا سابقا، ومقدراته. وال أدل  على ذلك من رفض هذه االت فاقي ة لمبدإ المعاملة بالمثل، كم

، ورفضها االنتقام.  وكذلك رفضها الطابع التبادلي 

اإلنساني  بمبدإ  دولي  احترام القانون ال من أجلوكما أشرنا سابقا إلى أن  ات فاقي ة جنيف ال تعتد     
ة، في هولندا، في قضية لوتر، في  اإلطارالمعاملة بالمثل. وفي هذا  رفضت محكمة التمييز الخاص 

، في نورمبرغ، في قضية فونليب، في عام المت حدةالتابعة للواليات  عسكري ة، والمحكمة ال1948عام 

                                                           
 .76صفحة ، مرجع سابق ،يد.نزار العنبك.1
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اإلنساني  تسبب  دولي  بشأنهم، حيث كانوا في حل  من التزامهم باحترام القانون ال  1948و 1947
 .1انتهاك الخصم له

اإلنساني   دولي  ال من خصائص القانون  أخرى إن  هذا االستخالص يقودنا إلى خصيصة  :ثالثا   
إن ات فاقي ات جنيف األربع رفضت، في سبيل اختفاء الطابع  وهو أن  هذا القانون ذو طابع مطلق، إذ

لى  ة األو  المطلق على أحكامها الحنائية، الصفة التبادلية، أو مبدأ المعاملة بالمثل، جاء  في الماد 
ن  تحترم هذا االت فاقي ة، وتكفل احترامها في المشتركة منها: "تتعه د األطراف السامية المتعاقدة بأ

جميع األحوال".  فالدول األطراف عليها واجب كفالة احترام هذه االت فاقي ات في مطلق األحوال، 
 وفي مواجهة بعضها بعضا.

اإلنساني  ذو طابع شمولي  في مواجهة الكاف ة، ذلك أن  هذا  دولي  ومن هذا المنطلق فإن  القانون ال   
اإلنساني ة ال تي يحرص على تحقيقها. فطبيعة نصوص  هدافبع ما هو إال  نتيجة مالزمة لألالطا

جوهري ة بالنسبة للمجتمع  أهمي ة، ذات ساسي ةاألمن قبيل القواعد الموضوعي ة تعد  ات فاقي ة جنيف 
وال، بالنظر إلى كل ه، الي حد  يلزم أفراد الجيش كاف ة في الدولة احترام قواعده في جميع األح دولي  ال

ال تي ليس لها  دولي  تجسيدها لقوانين إنساني ة، وهذا يكسبها سموا على غيرها من قواعد القانون ال
 ذات الصفة.

إذن فنصوص ات فاقي ة جنيف تحظى بشمولي ة تكسبها صفة التشريع العام ، ال ذي يتجاوز الصفة    
ة من القوانين التعاقدي ة؛ ليشمل الكافة. وهذه االت فاقي ات، في ح قيقتها، تعب ر عن قواعد عرفي ة مستمد 

 .2اإلنساني ة، ومبادئها الخالدة 

ة الثنائي  اإلنساني  تتعل ق بالدول، فهي ال تي تبرم االت فاقي ات الشارعة أو  دولي  إن  قواعد القانون ال :رابعا
 .بشأنه وتحمي مصالحها ومصالح رعاياها

                                                           
 . 436ق مرجع ساب-الدولي اإلنساني العرفي القانون  . 1
 مرجع سابق–العرفي الدولي  كذلك القانون و  87وحتى الصفحة  79ي من الصفحة راجع في ذلك الدكتور نزار العنبك. 2
 .338ص  
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اإلنساني  تتسم بصفة العالنية وهو ما يجعل هذه القواعد الزامية  دولي  أن قواعد القانون ال :خامسا
 .1حتى بالنسبة للدول ال تي لم تنضم إلى االت فاقي ات المكتوبة لهذه القواعد

اإلنساني  أن ه يشمل قواعد إنساني ة، وهي قواعد تعالج ما تخل فه  دولي  من خصائص القانون ال :سادسا
خيمة على اإلنسان؛ لذلك فإن  قواعده تعنى بحماية اإلنسان مدني ا كان من آثار و  مسل حةالنزاعات ال

، كما تتضم ن قواعده حماية مسل حةليس له دور إيجابي في النازعات ال األخيرأو عسكري ا، ما دام 
، وتسعى قواعده إلى المدني ينالضرر بها يلحق الضرر ب إلحاقما دام  عسكري ةالمدني ة وال هدافاأل

، سواء أكان مدني ا طفال، أو كبيرا في السن، أو مسل حةالعون لإلنسان ضحية النزاعات التقديم يد 
 امرأة، أو عسكري ا مريضا أو جريحا، أو متخل  عن القتال.

ة غير دولي  اإلنساني  المنظ مات ال دولي  يتولى اإلشراف على تطبيق قواعد القانون ال :سابعا
األحمر، ومنظ مات الهالل األحمر، فلهذه المنظ مات صالحي ة  ة للصليبدولي  الحكومي ة، كاللجنة ال

الولوج إلى ميدان القتال، وزيارة األسرى في معسكراتهم، وتوفير العالج وأماكن االستشفاء للجرحى 
والمرضى والغرقى، وبموجب هذا القانون ال يجوز للدول منع هذه المنظ مات من القيام بدورها 

 .أعالهالمنو ه به المنوط بها نظرا لدورها 

ة دولي  اإلنساني  بأن ها ملزمة، تتول ى تطبيقها محاكم  دولي  ثامنا: ومن منطلق تمي ز قواعد القانون ال
ة، كمحكمة نورمبورغ، ومحكة طوكيو، وحكمة بروندي ورواندا، ومحكمة يوغسالفيا سابقا،  خاص 

عام  األساسي  ُأنشئت بموجب نظام روما ة، ال تي دولي  كما تتول ى تطبيق أحكامه المحكمة الجنائي ة ال
،  دولي  اإلنساني  للقضاء ال دولي  ، وبخضوع الجرائم المرتكبة ضد  أحكام القانون ال1998 الجنائي 

، فال توجد محكمة تلزم خرى األ دولي  فإن  ذلك خير ضمان لتطبيق قواعده، بعكس قواعد القانون ال
ة تختص  بالنظر في الخصومات ال تي يت فق دولي  عدل الالدول على التقاضي أمامها، إذ إن  محكمة ال

المتخاصمون على اعتمادها محكمة لفض  النزاع، كما أن  هذه المحكمة ال تحاكم األفراد بعكس 

                                                           

1.د. مصلح حسن أحمد عبد العزيز، مبادئ القانون الدولي اإلنساني، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان – األردن، 2013، 
.24، ص 1ط    
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ة ال تي تختص  في محاكمة األفراد على جرائمهم، وتفرض عليهم العقوبات دولي  المحكمة الجنائي ة ال
اإلنساني   ي  دولالمنصوص عليها في القانون ال

1 . 

 دولي  اإلنساني  طبيعة وخصائص تمي زه عن باقي فروع القانون ال دولي  وصفوة القول أن للقانون ال   
لى في خرى العام  األ ، من حيث إلزامي ته وتطبيقه وآثار مخالفة أحكامه وقواعده، وقد يكون اللبنة األو 

ة، ومن هذه المخالفات ارتكاب دولي  ائي ة البناء ملف ات جنائي ة تكون محل  نظر أمام المحكمة الجن
 ا.دولي  جرائم الحرب واإلبادة الجماعي ة واستعمال األسلحة المحرمة 

، يقتصر على أطرافه ال تي     ومن خصائصه، أيضا، ال تي نقلت هذه القانون من قانون تعاقدي 
ا شامال ملزما دولي  قانونا تنف ذه رضائيا، ولو تم ت مخالفته ألعوزت القو ة على تنفيذه، حتى صار 

يقاع الجزاء على مخالفته ممكنا.  بأحكامه وتطبيقه، وا 

 اإلنسانّي: دوليّ مصادر القانون ال :المطلب الثاني

اإلنساني  من المصطلحات حديثة العهد في  دولي  لقد بي نا فيما سلف أن مصطلح القانون ال   
بل قانون الحرب حين كانت هذه الحرب مشرعنة، العام ، إذ كان يطلق عليه فيما ق دولي  القانون ال

ونظرا لدخول قواعد ذات جوانب إنساني ة كثيرة في هذا القانون، أطلق على هذه الجوانب القانون 
. وقد تطو ر القانون ال دولي  ال ة ال تي تواضعت عليها دولي  اإلنساني  بدءا باألعراف ال دولي  اإلنساني 

ات فاقي ة جنيف كل  إلى مرحلة التقنين الهام ة في تاريخة ممثال في شالدول على مستوى عالمي  ولوجا 
لى عام  ، ال تي وجدت في مرحلة أحداث وحروب ونزاعات دعِت الحاجة إلى تلبية 1864األو 

ر الملحوظ في تنو ع األسلحة المستخدمة في  الجانب اإلنساني  في الحرب، وكان منشئو ذلك التطو 
 .1949قي ات جنيف عام النزاعات وانتهاء بات فا

 دولي  اإلنساني  يستمد  مصادره من مصدريين أساسي ين من مصادر القانون ال دولي  إن  القانون ال   
وجنيف  1907-1899ة. فالعرف كان قبل ات فاقي ة الهاي دولي  العام ، وهما العرف والمعاهدات ال

ا غضضنا الطرف عن بعض الوثائق ، إذ ماألساسي  اإلنساني   دولي  مصدر القانون الكل  يش 1949
                                                           

  1.د. مصلح حسن أحمد عبد العزيز، مرجع سابق، ص 24.
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(، 1868بترسبيرنج عام  إعالنة المذكورة حتى نوبة الحرب )دولي  ال تي كانت نافذة قبل االت فاقي ات ال
،)ات فاقي ة جنيف عام  . 1( 1906، ويعدلها عام 1864ووثيقتين تنتميان إلى قانون جنيف اإلنساني 

ل مصدر من مصادر كل  ولذلك سنأتي بالدراسة على  هذا القانون على حدة في فرعين، يكون األو 
، ويكون الفرع الثاني بعنوان المعاهدات أواالت فاقي ات ال دولي  بعنوان العرف ال ة )في دولي  اإلنساني 

(. دولي  القانون ال  اإلنساني 

 اإلنسانّي: دوليّ الفرع األّول: العرف ال

العام  بدأ النشأة من مجموعة من  دولي  ون الاإلنساني  بوصفه جزءا من القان دولي  إن القانون ال   
ختها الدول بينها، وذلك نتاج للممارسات المط ردة في إطار عالقات تبادلي ة العرفيالقواعد  ة ال تي رس 

تكرارها على فترات غير محدودة من الزمن تم   ، مم ا قلبها إلي سوابقدولي  أو دارجة في الشأن ال
 ماعة، وأعطاها في ذاتيها صفة اإللزامي ة.مم ا جعلها راسخة في ضمير الج

، كات فاقي ات جنيف، أو يكون مصدرها القانون     واألعراف إم ا أن تكون ذات مصدر تعاهدي 
 .2، ويطلق عليها قانون الهايمسل حةللصراعات ال العرفي

ر القانون ال    لت ات فاقي ة ج دولي  وقد تطو  لى عام اإلنساني  على مراحل، كانت بدايتها شك  نيف األو 
الحاجة اإلنساني ة، وذلك بسبب  إليها، إذ كانت هذه االت فاقي ة نتيجة أحداث مؤسفة دعت 1864

تطو رت النزاعات، وتطو ر نوع األسلحة
3. 

. فالسوابق العرفيإذن فالقاعدة     ، تعد  ة لها ركنان: مادي  ومعنوي  ن للعرف المادي  العنصر المكو 
تقاد بإلزامية هذه السوابق الركن المعنوي  له. وقد اختلف فقهاء القانون في حين يعد  عنصر االع

ة. وقد رجح لدى جمهور الفقهاء العرفيحول شرط توافر هذين الركنين معا؛ لتكوين القاعدة  دولي  ال
                                                           

 . 73صفحة  ، مرجع سابق ، ر العنبكي. نزا.د 1
دار الجامعة الجديدة االزاريطة -هم قوانينهأه و مصادره ومبادئ القانون الدولي اإلنساني–عصام عبد الفتاح مطر  د..  2

 .81صفحة –االسكندرية 
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ن تخل ف كل  ات فاق على توافر الركن المادي  في  األحوال والالفت لدى الفقهاء أن  الركن المادي  وا 
فره كما كان في العرف، فإن  وجوده يكون إلثباته، بعكس الركن المعنوي  ال ذي تكمن مشكلته في توا

ي في نوايا الدول وبواعث تصرفاتها لمعرفة إذا ما  صعوبة إثباته، وهذا يحتاج إلى البحث والتقص 
لصدد محكمة كانت تعب ر عن عقيدة بالزامية السلوك ال ذي تبعه في مواجهة وضع دولى  ما.  وبهذا ا

ة )يجب أن تتم  التصرفات المأخوذة بالنظر إلى طبيعتها أو إلى الطريقة ال تي تم ت بها، دولي  العدل ال
عنصرا لديه لعرف ا(. وبذلك نخلص إلى أن 1ال إلى االعتقاد بأن  هذه الممارسة قد صارت ملزمة 

حساس  الدولدي ة من جانب الما فعالصفة تكرار وممارسة األوذلك من خالل  واخر معنويا مادي ا وا 
نت في فترة غير  فعالممارسة هذه األ الدول بأن   أمر يفرضه القانون، وعليه فمكونه سوابق تكو 
 محدودة.

المادي ة،  فعالوبذلك نخلص إلى نتيجة مفادها أن للعرف عنصرا مادي ا قوامه تكرار ممارسة األ   
هي أمور يفرضها  فعالن  ممارسة هذه األوعنصرا معنوي ا لدى الدول قوامه إحساس الدول بأ

تقنين كثير من تم   القانون، ومن ثم فإن  مكونه سوابق تواترت عبر فترة زمنية غير محددة. وقد
 ة.دولي  ة الحقا ضمن ات فاقي ات ومعاهدات العرفيالقاعد 

 إعالنمرة في ة مبدأ التمييز بين المدنين والمقاتلين، وال ذي ورد أول العرفيالقواعد  أمثلةومن 
الئحة الهاي المتعلقة بقوانين الحرب البرية وأعرافها في حد ذاتها على هذا نص  ، وال ت2بطرسبورغ 

ة  منه تستند إلى هذا المبدأ، والتي تحظر "مهاجمة أو قصف المدن  25المبدأ صراحة ولكن  الماد 
كانت الوسيلة المستعملة "، اما المجردة من وسائل الدفاع أيا  المبانيوالقرى واألماكن السكنية أو 

ل 2)52(، 2) 51، 48 مواد  االن فإن  مبدأ التمييز مقنن في ال ( من البروتكول اإلضافي  األو 
 .3الت فاقي ة جنيف 

                                                           
 .111-110ص ، مرجع سابق ،بكيالعننزار د.. 1
 29بغية حظر استعمال قذائف معينة في زمن الحرب، وقع في سان بترسبورغ في  1868. إعالن سان بترسبورغ لسنة 2

كانون األول –، تشرين الثاني نوفمبر 34دولية للصليب األحمر، السنة السادسة العدد المجلية ال1868تشرين الثاني نوفمبر 
 .468-467ص 1993ديسيمبر 

  3. جون -ماري  هنكرتس و لويز دوزوالد- بك – المرجع السابق – ص 3.
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ة الطبي  لطرف النزاع مقاتلون، ما عدا أفراد الخدمات  مسل حةوقاعدة أن جميع أفراد القوات ال   
الحرب البرية وأعرافها، ال تي ورد فيها "  المتعلقة بقوانينالئحة الهاي والدينية وتعود هذه القاعدة إلى 

لألطراف المتحاربة من مقاتلين غير مقاتلين "، وترد اآلن في  مسل حةيمكن أن تتالف القوات ال
ة  ل2)43الماد   .( من البروتوكول اإلضافي  األو 

ة دولي  ر عليها وضمنت في االتفاقات الالتواتتم   وهناك قواعد عرفية كثيرة ال عد لها وال حصر   
اإلنساني  كالقواعد المتعلقة بحظر ترويع السكان والتمييز بين األعيان  دولي  المتعلقة بالقانون ال
واحترام شارات الصليب الهالل األحمر وقواعد غنائم الحرب وحماية  عسكري ةالمدني ة واألعيان ال

 .األعيان الثقافية

اإلنساني  التعاهدي وقواعده، هي جزء ال يتجزأ  دولي  ظمى من أحكام القانون الية العباذن فالغال   
 دولي  ، وال تقلل القاعد المكتوبة من شأن سريان القانون الالعرفياإلنساني   دولي  من القانون ال

. دولي  ، واستمراري ته، بوصفه مصدرا رئيسا للقانون الالعرفي  اإلنساني 

 1949ال تي تشتمل على أحكام وقواعد تضمنتها ات فاقي ات جنييف األربع  مواد  وبالرغم من كثرة ال   
مدونة الهاي  بل إن  ة العرفيإال  أنها ال تمثل الحد األدنى للقواعد  1977والبرتكوالن اإلضافي ان لها 

ل مدونة لقانون الحرب (  تم   ولتالفي أي نقص في القانون المدون التعاقدي 1907-1899) أو 
ي قانون جنيف اإلنساني  على تاكيد شرط مارتنز فنص  ال

من الوارد في ديباجة ات فاقي ة الهاي  1
وال ذين ال يشتركون في القتال تحت  مسل حةبقاء الحماية للمحاربين من ضحايا النزاعات ال أجل

 .م  كما استقرت عليها أعراف القوانين اإلنساني ة ومقتضيات الضمير العا األممحماية مبادئ قانون 

، ال تي تكمن في سد النقص ال ذي يعتري العرفي دولي  القانون ال همي ةاضافة إلى ذلك ونظرا أل   
كبيرة في مجال المشكالت ال تي تثيرها  أهمي ةالتعاقدي إال  أن للعرف  دولي  نصوص القانون ال

تعاقدي أقل تفصيال ة واألوضاع المماثلة ال تي يكون فيها القانون الدولي  غير ال مسل حةالنزاعات ال
                                                           

ون الدولي الذي شارك في صياغة مواثيق القان 1909-1845مارتنز  بلوماسي الروسي الشهير. نسبة إلى الحقوقي الد1
جنيف والهاي بخصوص  تضمنته اتفاقيةاإلنساني األولى في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين وهو شرط 
 إدراك واضعي هذه المعاهدات قيمة العرف في الحفاظ على كرامة ضحايا الحرب.
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ويكون مصدرها  مسل حةويقدم فقط إطارا أوليا محدودا بالمقارنة مع ثراء القواعد المتعلقة بالنزاعات ال
 .1العرف

التعاقدي. فهي قاصرة على أطراف العقد وذلك بعكس  دولي  والقاعدة هي نسبية أثر القانون ال   
 .تطبيقهايتم   ة ال تحتاج إلى موافقة الدول حتىعرفيالالعرف ال ذي يكون ملزما للكافة، إذ إن القواعد 

 :المعاهدات :الفرع الثاني

ال اإلنساني  ال ذي يرتكز على معاهدات عدة، و  دولي  المعاهدات من أهم مصادر القانون التعد     
باالضافة إلى مجموعة  1907-1899فضال عن ات فاقي ة الهاي  1949ات فاقي ات جنيف عام  سي ما
ال تي تغطى جوانب معينة من القانون اإلنساني  وكذلك  خرى من االت فاقي ات البروتكوالت األكبيرة 
 ة الملزمة ال تي أسلفنا الحديث عنها من قبُل.العرفيالقواعد 

وقد كانت الحروب تحدث عبر التاريخ وفقا لقيود ظلت في مجملها أعرافا لم تدون حتى عام    
لى، وهي أول االت فاقي ات ال تي تقيد سير العمليات وهو تاريخ اعتماد ات فاقي   1864 ة جنيف األو 

، ومرة في عام 1906تنقيح هذه االت فاقي ة مرتين، واحدة في عام تم   . لقددولي  على مستوى آلي ة القت
الثانية ال تي عانت  عالمي ةالفي اعقاب الحرب آلي ة اعتماد صيغة ات فاقي ات جنيف الحتم   حتى 1929
ية من ويالتها، ومن الخسائر ال تي تكبدها العالم في االرواح والممتلكات واألعيان الثقافية. البشر 

الدلي،  القانون وغدت ات فاقي ات جنيف األربع موضع تصديق عالمي، يمكن تسميته، كما يتجه فقهاء 
 .باالت فاقي ات الشارعة

ذا ما صح القول: إن  جميع االت فاقي ات ال    هي معاهدات شارعة فذلك هو ساني ة ة اإلندولي  وا 
المادي  أو الموضوعي لها، أما التصنيف الشكلي لها فيطلق عليه اسم المعاهدات متعددة  فالتصني

 األطراف بالنظر إلى حجم االعضاء فيها.

                                                           

 1. د. نزار العنبكي – المرجع السابق – ص 113.
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ل، وعن أهم المعاهدات الدولي  وسنتحدث عن تعريف المعاهدة ال    ة اإلنساني ة في دولي  ة في البند األو 
 ند الثاني:الب

  :ةدوليّ البند األّول: تعريف المعاهدات ال

 دولي  ة بأن ها " توافق إرادة شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي  يعرف بعضهم المعاهدة ال   
 دولي  االتفاق الأيضا  ، وتعني1"دولي  ة معينة طبقا لقواعد القانون القانوني  العام  على أحداث آثار 

سواء أتضمنته وثيقة واحدة، أم  دولي  في صيغة مكتوبة، وال ذي ينظمه القانون ال المعقود بين الدول
 .2وثيقتان، أم أكثر 

اتفاق تبرمه الدول بواسطة سلطاتها المختصة دستوريا بعمل كل  بأن ها "  3ويعرفها آخرون     
ة، ويهدف إلى دولي  المؤهلة لعقده كالمنظ مات ال خرى األ دولي  المعاهدات أو تعقده أشخاص القانون ال

ة أو عامة، يقع في دائرة العالقات أو األوضاع ال تي يحكمها القانون قانوني  آثارا  إنشاء ة خاص 
  .العام" دولي  ال

عة الطبي  ة نطاقا يتحدد بدولي  وبتفحص هذه التعريفات نخرج بنتيجة مفادها أن للمعاهدات ال   
لى منها   4ي ة فيينا لقانون المعاهداتة ألشخاص عاقديها، فقد ورد في ات فاققانوني  ال ة األو  في الماد 

      تحت عنوان نطاق االت فاقي ة، أن  " تطبق هذه االت فاقي ة على المعاهدات بين الدول ". إذن 
اتفاق ال يكون كل  ة ال تكون إال  بين الدول وبذلك يخرج من نطاق المعاهدة دولي  فالمعاهدات ال

العام  كاالتفاقات ال تي تنعقد بين القبائل والجماعات  دولي  القانون ال أطرافه أشخاصا من أشخاص
والمنظ مات غير الحكومي ة وعقود الزواج بين أفراد األسر الملكية والعقود واالتفاقات المعقودة بين 

ال فإن ه  الوطني ةفي مجاالت االستثمار وغيرها وكما هو الحال في القوانين  جنبي ةالدول والشركات األ
                                                           

1. د. محمد يوسف علوان – القانون الدولي العام )المقدمة والمصادر (، ط 3، دار وائل للنشر والتوزيع، 2003، االردن، 
.113ص   

  2. د. أحمد اسكندري ومحمد ناصر بو غزاله، محاضرات في القانون الدولي العام، 1998، القاهره، ص96.
  3.د. نزار العنبكي، المرجع السابق، ص 134

4. راجع اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات والمعتمدة بتاريخ 22 ايار – مايو 1969 والتي دخلت حيز التنفيذ في 27 كانون 
.1980يناير  –الثاني    
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معاهدة االتفاقات ال تي تبرمها الدول بصفتها من أشخاص القانون الخاص ويطبق بشأنها تعد  
 .القانون الداخلي  

أطالقها على االتفاقات المعقودة بين الدول. فيبقى هذا االتفاق حامال يتم   وال يهم التسمية ال تي   
ال أو نظاما أو تسوية أو مذكرة تفاهم.  لصفة المعاهدة حتى لو سمي ات فاقي ة أو ميثاقا أو بروتوكو 

وقد حرصت ات فاقي ة فيينا لقانون المعاهدات على إبراز الجوانب الشكلية والموضوعية كاف ة للمعاهدة، 
ة الثانية منها في البندنص  بل تطرقت إلى شأن التسمية، إذ ت أ بقولها " يقصد -1:في الماد 

، سواء دولي  الدول في صيغة مكتوبة وال ذي ينظمه القانون الالمعقود بين  دولي  بالمعاهدة االتفاق ال
ة"  .1تضمنته وثيقة واحدة أو وثيقتان متصلتان أو أكثر ومهما كانت تسميته الخاص 

جراءة تمر بمراحل و دولي  المعاهدات ال    ات ال يتسع بحثنا لسردها، منعا من االنحراف عن نطاق ا 
مرحلة المفاوضات ومرحلة تحرير  :بها في غالب األحيان، وهيالدراسة، لذا نكتفي بذكرها وفقا لترتي

النص،ال ذي ينقسم إلى ديباجة ومنطوق ومتن وأحكام ختامية ومالحق إذا لزم األمر ومرحلة التوقيع 
الرسمي على المعاهدة  ومرحلة التصديق وهي التعبير كل  بمقتضاه إسباغ الشيتم   ال ذي جراءوهو اإل

 .تزام بالمعاهدةعن رضا الدولة واالل

 :ة اإلنسانّيةدوليّ المعاهدات ال :البند الثاني

ة بالقانون الدولي  سبق أن بي نا أن  المعاهدات ال    توثيقها تم   اإلنساني  أساسها أعراف، دولي  ة الخاص 
اإلنساني  التعاقدي وهما " قانون  دولي  للقانون ال األساسي  ة صارت هي المكون دولي  ضمن معاهدات 

و " قانون جنيف " ومبناه ات فاقي ات جنيف عام  1907-1899ي " ومبناه ات فاقي ة الهاي عام الها
1949: 

 

 

                                                           

 .مرجع سابق، أنظر المادة الثانية من اتفاقية فينا للمعاهدات .1 
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 :قانون الهاي :أو ال

لتين دولي  قانون الهاي في حقيقته عبارة عن  معاهدتين ن إ    ثر مؤتمر للسالم إها إبرامتم   ىاألو 
اذ  1907 عامت في مؤتمر الهاي الثاني والثانية عقد 1899 عامعقد في مدينة الهاي الهولندية 

لمن النصوص  ان ت فاقي اتاالان هاتتعد   ة لقوانين الحرب وجرائمها في القانون منظ مى الرسمية الاألو 
هذه تعد  و  18641 عامجنيف  ات فاقي ةفقد سبق اتفاقيتي الهاي بعدة سنوات  .بالرغم من ذلك دولي  ال
المقاتلين في لتحسين حال الجرحى والمرضى  ات فاقي ةوهي  ي  ساناإلن دولي  الجوهر القانون  ت فاقي ةاال

كما  1949 عامجنيف  ات فاقي اتبنيت عليها ال تي  اللبنة ت فاقي ةهذه االتعد  و  ،2المدنين الميدان  أو
  .سياتي شرحها الحقا

عامة تحكم سير ا أحكام ت فاقي ةاذ وضعت هذه اال ،الهاي كانت تسمى بقانون الحرب ات فاقي ةو    
تنظم هذه و فراط باستخدام القوة ها اإلشأنالحرب وتحد من الوسائل المستخدمة في القتال ومن 

اثناء المعارك في العدائية وتضع على المتحاربين واجبات والتزامات يلتزمونها  عمالاأل ت فاقي ةاال
 .3وذلك منذ بداية العمليات الحربية حتى نهايتها

 ا عالنبترسبورغ و سان  إعالنتاثرت بف ،قد سبقتهاال تي  الهاي بالوثائق اقي ةات فقد تأثرت و     
سوى  1907الهاي  ات فاقي ةوال تعدو  .بالرغم من عدم تصديقه ومدونة ليبر 1874 عامبروكسل 

لالهاي  ات فاقي ة أحكامتعديل على  جريت في أال تي  هم التعديالتأ ومن  ،ى ونواقصها وتنقيحا لهااألو 
ة مر الثاني هو تعديل المؤت من الالئحة المتعلقة بحظر قصف المدن المجردة من وسائل  25الماد 

                                                           
هلية األ أوروبا واستعار الحربن وعقب فترات حرجة من الصراع السياسي في إبا 1864. تم رفع اتفاقية جنيف عام 1
وقد سنت هذه االتفاقية للتخفيف من ويالت الحروب التي كانت تتناوش العالم وبالتحديد حرب القرم  1861مريكية عام األ

أبقت على مشروعيتها وبما ن هذه االتفاقية لم تكن لتحرم الحرب بل إنها إذ إوروبا أالتي كانت تدق ناقوس الخطر على اعتاب 
اللجنة الدولية للصليب األحمر كل  تالعسكرين فقد اول ممن المدنين أأكانوا يب الضحايا سواء أن سمة الحروب اتسمت بتعذ

  ..اهتمامها بحالة الجرحى فكان نتاج ذلك إبرام هذه االتفاقية
ن ى في واشنطن إبااألولذ صدرت إ. ولقد سبق اتفاقية الهاي وثائق تنظم الحرب وهي مدونة ليبر وا عالن سان بترسبورغ 2
مريكي انذك وقد تولى صياغة هذه المدونة فرنسيس ليبر بناء على طلب الرئيس األ 1865 -1861مريكية هلية األحرب األال

الوثيقة الثانية في سان  في حين صدرتابراهم لينكولن حيث تنظم حالة قواعد السلوك في الحرب وسير العمليات العسكرية 
 ..ال بعض القذائف المستحدثة في وقت الحرببشأن حظر استعم 1869بترسبورغ في روسيا عام 

  .43و  42ص  مرجع سابق –. عصام عبد الفتاح مطر 3
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ذ كانت المدن تقصف بقذائف تطلق بواسطة إ ،نظرة مستقبلية بعيدة المدة ت فاقي ةلالان كو  ،الدفاع
ة هذه الوسائل الحربي تطو رفخشي المؤتمرون من  ،جانب القصف المدفعيإلى  ،المناطيد من الجو

 ،هذه المادةنص  إلى  ،ا كانت الوسيلة المستعملة "ي  أضافة عبارة " إتم ف ،العلم تطو رمستقبال مع 
 ،غير المحكمة مهما كانت الوسيلة المستعملة المبانيحظر قصف المدن والقرى والمساكن و  أصبحف

 .1الحربية  سلحةاألن على صعيد و لحظه القرن العشر  ال ذي تطو رفشمل ذلك ال

باحت قصف أنها قد أإال   الهاي بالمدن المجردة من وسائل الدفاع ات فاقي ةاهتمام من رغم لى العو    
امر االستيالء على المؤن واالمدادات الالزمة و آكملها في حال رفضت السلطات المحلية أمدن ب

ة ا رخته توجد فيه المدينة وهذا م ال ذيان المك أماملالستعمال المباشر للقوة البحرية المرابطة  الماد 
 .ت فاقي ةالثالثة من ذات اال

ربعد ال محل  هذه االباحة ل ولم يعد    اعتبر الحرب  ال ذيو  ي  ساناإلن دولي  الشهده القانون  ال ذي تطو 
وضاع الحرب وحظر االعتداء أالمعاصر رتب  ي  ساناإلن دولي  الالقانون  بل إن  ذاتها غير مشروعة 

كافة في لزم المتحاربين باتخاذ الوسائل الالزمة أو  المدني ة األعيانم و يهانبوم المدني ينان على السك
 ال ذياالمر  ،ويعد ذلك من قبيل الهجمات العشوائية عسكري ةالغير  هدافاألاثناء الهجوم لتجنب 

ة نص  يجعل  ة نص  الهاي المذكورة مخالفا ل ات فاقي ةالثالثة من الماد  فيينا  ات فاقي ةمن  64الماد 
 .2قانون الحق ي  أمرة وردت في آمادة تخالف قاعدة كل  والتي تبطل  1969 عاماهدات للمع

 طالق القذائف والمتفجرات من المناطيدإمن خالله حظر تم   قانون الهاي قد فإن  وفي المجمل    
التمدد أو  ،ة االنتشاري  تتميز بخاص  ال تي  وحظر الطلقات ،جديدة مماثلة لها أخرى ي وسائل أأو 
اهتم بتقنين أعراف  فقد 1907 عامالسامة وأما تعديله أو  تنشر الغازات الخانقةال تي  لقذائفوا

 .الحرب البرية

                                                           

  1. انظر المادة األولى من اتفاقية الهاي التاسعة عام 1907.
  2. د.نزار العنبكي – مرجع سابق – ص 158 وما تالها.
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سرى الحرب في قبضة الحكومة المعادية وليس في أه " يعد فإن   ت فاقي ةوفقا للفصل الثاني من االو    
وينبغي المحافظة  ،إنساني ةملة نه يجب معاملتهم معاا  و  ،أسرتهمال تي  التشكيالتأو  ،فراداألقبضة 

ويجوز إيداع أسرى الحرب في  ،" عسكري ةالوالخيول واألوراق  سلحةاألعلى متعلقاتهم باستثناء 
ليس لها عالقة  أعمالفادة من تشغيلهم في اإلويجوز  ،معسكرات اعتقال دون التقييد من حريتهم

حركات  أفرادالقوات الشعبية و  أفرادبالحرب ولقد امتد نطاق تطبيق قانون الهاي الثاني ليشمل 
رالمقاومة وفي ذلك  يكون هناك تنظيم للقوات الشعبية وحركات أن  إذ ألزم ،يجدر احترامه تطو 

يكون لهذه الجماعات شعار مميز بحيث يتجنب الخلط بينها ن أالمقاومة من الناحية السياسية و 
 .1وأعرافهارب تلتزم هذه الجماعات بقوانين الحن أو  أخرى وبين جماعات 

منها ، و أثناء الحرب البريةفي آلي ة القت عمالاألتتخلل ال تي  بعض السلوكيات ت فاقي ةقد نظمت االو    
الغدر مثل تعمد إساءة إلى  عن طريق اللجوء أو جرحهم الدولة المعادية أفراد ال يجوز قتل هأن  

 أفرادحد أ للعدو وكذلك حظر قتل ري ةعسكالاألزياء أو  الوطني ةاألعالم أو  الهدنة إعالناستخدام 
المخصصة للعبادة  المبانيتخلى عن سالحه طواعية وحظر تدمير أو جرحه إذا استسلم، و العدو 

زرع ألغام التماس البحرية  شأنالهاي ب ات فاقي ةوقد حظرت  2تاريخي ة ال ثاراآلوالفنون والعلوم و 
نفجار فور اليصبح قابال ل ال ذيوزرع النوع الثابت  ،واألوتوماتيكية وزرع النوع المتحرك من األلغام

 .3انفصاله عن مرساته

بعض الدول باتخاذ تدابير من نوع خاص كتدابير الحفاظ على  ت فاقي ةكذلك ألزمت هذه االو    
سالمة المالحة عند زرع ألغام التماس األوتوماتيكية المستقرة وكذلك التدابير الممكنة للحفاظ على 

 إلحاقاستخدام الدول المتحاربة لوسائلها ب فإن  وبذلك  ،حة عند زراعة النوع الثابت منهاسالمة المال
 الضرر بالعدو لم يعد حقا مطلقا.

 

                                                           

  1. راجع المادة األولى من اتفاقية الهاي سنة 1907. 
  2راجع المادة 23 والمادة 25 من االتفاقية السابفة.

  3راجع المادة 1-1،2،3 من اتفاقية جنيف لسنة 1864.
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  :قانون جنيف :ثانيا

بني عليها ال تي  ساسي ةاألوهي اللبنة  األربعجنيف  ات فاقي اتشهد والدة  ال ذي 1949 عام لم يكن   
هنالك معاهدات سبقتها كما  بل إن  خلقت هذا القانون ال تي  هو البداية ي  ساناإلن دولي  الالقانون 

 :شرنا سابقا وهيأ

 .انتحسين حال الجرحى العسكريين في الميد شأنب 1864 عامجنيف  ات فاقي ة_ 1 

كانت رعايتهم وفقا و  ،يحظون بالرعاية الالزمة ت فاقي ةلم يكن الجنود من الجرحى قبل هذه اال   
في مثل تلك الحاالت سان الالزمة لإلن غاثةاإلمن  األدنىائدة سطحية ال تلبي الحد لألعراف الس

ة والممرضين الطبي  الطواقم  أفرادأن  الغريبو  ،دون عالجان فغالبا ما كانوا يتركون في الميد
 عمالاألالحصانة من أو  حينذاك بأي نوع من الحماية يتمتعون لم يكونوا  مسل حةالالمرافقين للقوات 

للتخلي عن  وهذا يدفهم ،احتجازهمللخصم مقاتلين ويجوز الهم كانوا يعتبرون من بل إن  آلي ة القت
 بعدها.أو  واجبهم في خضم المعركة

نشبت بين الجيشين ال تي  1عشية ما يعرف بمعركة سولفرينو 1864 عامقد نشأ قانون جنيف و    
" ان بعنو  1862 عامنشر كتاب له إلى  "ان السويسري " هنري دون، مم ا دفع الفرنسي والنمساوي 
نقاذهم سرعة نجدة الجرحى والمرضى إلى  فيه داعيتذكار سولفرينو "   عسكري ةالفي العمليات وا 

لكتاباته ان ك للقيام بهذه المهمة وقد وطني ةجمعيات  إنشاءبوبصرف النظر عن جنسيتهم وقد طالب 
لمعاونة الجرحى والتي أطلق عليها فيما  ةدولي  الة وأنشئت اللجن ت فاقي ةصدى على إثره عقدت هذه اال

 .2"األحمر للصليب  ةدولي  البعد اسم " اللجنة 

 

                                                           

ث والسرديني ونتج عنها انتصار تحالف الجيشين الفرنسي بقيادة نابليون الثال 1859عام يونيو من  24. معركة وقعت في 1
لمعارك منذ معركة كبر اأر فرانز جوزيف وتعد هذه المعركة من بقيادة ايمانويل الثاني على الجيش النمساوي بقيادة اإلمبراطو 

.1813ليبزغ عام    
  2. د. عصام عبد الفتاح مطر – مرجع سابق – ص 49-48.
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 .انالمتعلقة بتحسين حالة الجرحى والمرضى العسكريين في الميد 1906 عامجنيف  ات فاقي ة-2

 ت فاقي ةاالحصلت في الفترة الزمنية  الفاصلة والطويلة نسبيا بين هذه ال تي  بسبب التغيراتو    
ة 1864  عام ات فاقي ةو  هذه  ومنظ موأعرافه فقد ارتأى  ي  ساناإلنفي مجال تطبيق القانون  خاص 
لجنيف  ات فاقي ةتحسينات وتعديالت على  إجراء ت فاقي ةاال جرى توسيع نطاق  1906 عامففي  ،ىاألو 

أكدت  ت فاقي ةهذه االأن  إال   ،مادة وشملت بحمايتها المرضى أيضا 33فاحتوت على  ت فاقي ةهذه اال
ة على شرط المعاملة بالمثل في   شأنالهاي ب ات فاقي ةاستقائه من تم   هو شرطو  ،منها 24الماد 

أقرته هذه ال تي  األحمرحظر انتهاك شارة الصليب  ت فاقي ةوأضافت هذه اال 1899 عامالحرب البرية 
 ت فاقي ةيب الشبه بعلم سويسرا ولقد طبقت هذه االشعار اللجنة قر ان تقديرا لدور سويسرا فك ت فاقي ةاال

ل عالمي ةالالحرب  ب انبصيغتها المعدلة إ  .(1918-1914ى ) األو 

ي تحفظات فقد تحفظت تركيا على ألم يرد عليها ال تي  1864 عامجنيف  ات فاقي ة على خالفو    
 ،كي وذلك من حيث الرمزبالجيش التر  الطبي  السالح  شأنوقعتها بأن  بعد 1906 عام ات فاقي ة

شعار الصليب ال يتوافق مع عقيدة أن  وذلك ،حمر على أرضية بيضاءأفالشعار المميز هو هالل 
 .1المسلمين

 .1929 عاماتفاقيتا جنيف  -3

تنظيم أوضاع أسرى الحرب و  األسيرمادة أهم ما فيها يتصل بحياة  37ضمن  ت فاقي ةتناولت اال _
ة وشروط ذلك وقد الطبي  ودوره في تقديم الخدمات  الطبي  ان بالطير  تتعل ق أحكام ت فاقي ةوقد ورد في اال

 .2واألسد والشمس األحمريناألحمر استخدام شارة الهالل  ت فاقي ةأقرت اال

                                                           

  1. د. عصام عبد الفتاح مطر – مرجع سابق – ص 51.
1. األسد والشمس الحمراوان هما شارة الخدمات الطبية الخاصة بالقوات اإليرانية وقد تم العدول عنه سنة 1980 واعتماد شارة 

  الهالل األحمر.
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ه ال بأن  بحيث قررت  1906 عام ات فاقي ة من 33و 32المادتين نص  في  ت فاقي ةوقد عدلت هذه اال   
لهذه  أخرى تعترض أي دولة على انضمام أي دولة ن أ وأ ،ايجوز ألي دولة االنسحاب منه

 .االنتقام بحق أسرى الحرب أعمال ت فاقي ةحظرت هذه اال االت فاقي ة وقد

 27مؤرخة في ان جنيف المتعلقة بتحسين حال الجرحى والمرضى العسكريين في الميد ات فاقي ة _
الصحي ان واهتمت بالطير  1906نة س ت فاقي ةمادة وهي صيغة جديدة ال 39وتضم  :1929تموز 

واألسد والشمس األحمر هما الهالل  ،األحمرجانب الصليب إلى  واإلسعاف وأقر ت استخدام شارتين
  .األحمر

 :1949 عامجنيف  اتفاقات-4 

 عالمي ةالوضعت الحرب أن  ن بعدااإلضافي  ها وبروتوكوال ةاألخير ة األربعجنيف  ات فاقي اترت و تبل     
من تجاوزات وخروقات لقواعد اإلنسان  وزارها ونتيجة لما سجلته هذه الحرب المأساوية علىالثانية أ
ًة، وتنظيمات الدول الفاشية والنازية والدكتاتورية، ضرب  بأن   ي  ساناإلنالقانون  المتحاربون خاص 

وعة من فكانت الحاجة ملحة إلنتاج مجم ،عرض الحائط ؛كانت أعرافاأو  دونتال تي  غالبية قواعدهب
جنيف الثالثة السابقة عليها  ت فاقي اتلم تكن وليدة تلك اللحظة بل جاءت مرتكزة وتكملة ال ت فاقي اتاال

 كما بينا.

ضافة على  ةدولي   ات فاقي اتهي عبارة عن أربع  1949 عامجنيف  ات فاقي اتو     شكلت تعديال وا 
قد عنيت  1949أغسطس  12لموقعة في الرابعة وا ت فاقي ةالسابقة عليها وهذه اال ت فاقي اتاال
ي المحتلة نتيجة الحروب وغيرها وطبيعة األراضان وحمايتهم في حالة الحرب وكذلك بسك المدني ينب

القائمة في ة قانوني  الدراة االحتالل عرف بمبدأ الحفاظ على الحالة إالحكم في هذه الحالة لدى 
مواطني ان ن خارج المنطقة قهرا وحظر إسكمحلييان وكذلك حظر نقل سك ،المنطقة عند احتاللها

جنيف الرابعة  ات فاقي ةبرز المناطق الخاضعة حاليا لمبادئ أالدولة المحتلة في المنطقة المحتلة ومن 
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في ويعتبر بناء المستوطنات في هذه المنطقة  1967 عام إسرائيلاحتلتها ال تي  هي الضفة الغربية
 .1باطالنظر كثير من الدول 

فيها  انصا واحدأن إال   ،بين الدول مسل حةالجنيف تنطبق على النزاعات  ات فاقي اتأن  مومعلو    
ة نص  وهو  غير  مسل حةالينطبق على النزاعات  – األربعجنيف  ات فاقي اتالمشتركة بين  3الماد 

أو  مسل حةالقد تنشأ بين الحكومات والجماعات ال تي  النزاعات ت فاقي اتاال أحكامي تشمل أ ،ةدولي  ال
 األربعجنيف  ات فاقي ات. و 2 فيما بينها مسل حةالنزاعات الجماعات أيضا  المعارضة وغيرها وتشمل
 :عالجت المسائل التالية

لجنيف  ات فاقي ة .أ   .انفي الميد مسل حةالى لتحسين حالة الجرحى والمرضى للقوات األو 

  .في البحار مسل حةالى للقوات جنيف الثانية لتحسين حالة الجرحى والمرض ات فاقي ة .ب

  .معاملة أسرى الحرب شأنجنيف الثالثة ب ات فاقي ة .ج

 .في وقت الحرب المدني ينان حماية السك شأنجنيف الرابعة ب ات فاقي ة .د

ال بد  من الخوض فيها التي  مورجنيف استحدثت العديد من األ ات فاقي اتأن  ةرى الباحثوهنا ت  
الرابعة توفر حماية لفئة لم تكن مشمولة بالحماية فيما سبق وهم المدنيون من  ةت فاقي  اال وبما أن

ي األراضان سكو ن في إقليم طرف متحارب آخر المقيمو رعايا العدو و رعايا العدو على الجانبين 
مخاطر تحكم ضد   حددت حمايتهم حين ،مطلقة بل مقيدة تلمدنين ليساحماية أن إال   ،المحتلة
وردت في الباب الثاني  حكامهذه األو  .خراآله العمليات الحربية نحو رعايا الطرف في توجي والعد

 .الحرب آثاربعض ضد   انالمتعلقة بالحماية العامة للسك ت فاقي ةمن اال

                                                           
      /https://ar.wikipedia.org/wiki 2015_12_22الحرة، الصفحة االلكترونية تاريخ الزيارة  . ويكيبيديا الموسوعة1
لبروتوكوالت اإلضافية إليها، صادر عن اللجنة الدولية وا 1949اب / اغسطس  12اتفاقيات جنيف المؤرخة في  . ملخص2

 .2012، نوفمبر/ تشرين الثاني 2، ط 2005للصليب األحمر، اغسطس / اب 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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جنيف لتشمل  ات فاقي اتتوسيع نطاق  ت فاقي اتوردت في هذه االال تي  المستجدة مورومن األ   
ة نص  وذلك ما ورد في  ،دولي  البع غير ذات الطا مسل حةالالنزاعات  الثالثة المشتركة من الماد 

المخالفة  عمالاألوكذلك جاءت بحكم جديد مفاده اتخاذ التدابير الالزمة لوقف  ،ت فاقي اتاال
 .1عاقب عليهايمخالفات جسيمة كل  والتي تش ت فاقي اتلال

 ،التوسع في النطاق الشخصي للحماية بموجبها تم   ،جنيف الثالثة ات فاقي ةووفقا للمادة الرابعة من    
 .سرى حرب وفقا لشروط النصأل هؤالء عاماذ ي ،ةمنظ مال مسل حةالحركات التحرر  أفرادتشمل ف

 ها باآلتي:أهدافاألربع ألخ ص  ت فاقي اتووفق الدراسة المتفحصة لهذه اال   

 ثانية  ات فاقي ةواقرار  ا،، وتطويرهموقانون الهاي 1929اتفاقيتي ))جنيف(( لسنة  مراجعة
  .لحماية ضحايا الحرب البحرية من غرقى وجرحى ومرضى

  حد ان ة للدول وذلك لضمداخلي  لضحايا النزاعات والفتن ال ي  ساناإلنتوسيع مجاالت القانون
 المسلح.  داخلي  النزاع ال أطرافبين  نساني ةاإلأدنى من المعاملة 

  تحت  المدني ينألول مرة االهتمام بتم   فقد .الحربتحت االحتالل وزمن  المدني ينحماية
  .1977 عامإال   من الدول لم تتمكن من االتفاق على صيغ شبه نهائية عدداأن  االحتالل مع

 .1977ن لسنة ااإلضافي   البروتوكوالن-5

دعت حكومة سويسرا لعقد مؤتمر دبلوماسي بجنيف لتأكيد تطبيق  1977و 1974 بين عامي   
جنيف  ات فاقي اتإلى  ضافيينإين قر المؤتمر في ختامه بروتوكولأوتطويره و  ي  ساناإلن دولي  ال القانون 
ل، األربع بحماية ضحايا  يتعل قوالثاني  ،ةدولي  ال مسل حةالبحماية ضحايا النزاعات  يتعل ق األو 

لحديثة وعقب ا مسل حةالللنزاعات  ان أثر لبروتوكوالن اهذاوجاء  ةدولي  الغير  مسل حةالالنزاعات 
 .2حركات التحرر من االستعمار

                                                           
من اتفاقية جنيف  129من اتفاقية جنيف الثانية والمادة  50ى والمادة األولمن اتفاقية جنيف  51. انظر نصوص المواد 1

 جنيف الرابعةمن اتفاقية  146الثالثة والمادة 
  2مصلح حسن عبد العزيز – مرجع سابق – ص 38 وما تالها.
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لأ_ البروتوكول   :األو 

ضحايا  ةبحماي ال تي تتعل ق وهو الوثيقة ،1977صدر هذا البروتوكول في العاشر من يونيو سنة    
 ال ذيالشرط  1وقد تضمن هذا البروتوكول على شرط مارتن .دولي  الذات الطابع  مسل حةالالنزاعات 

على نص  اليتم   للمدنين والمحاربين حتى لو لم دولي  البتوفير الحماية القانون  لالمت صسبق بيانه 
 .ذلك

ين في حالتي وقف العمليات اإلضافي  والبروتوكولين  ت فاقي اتعلى وقف تطبيق االنص  وقد    
ا وقد بحث هذ ،2ي المحتلة األراضقاليم المتنازعة وفي حالة نهاية االحتالل على في األ عسكري ةال

ذاو  ،النزاع أطرافبتوافق يتم   ذلك أن  و  ،الراعيةأو  لة الدولة الحاميةأالبروتوكول مس التوافق يتم   لم ا 
للصلب  ةدولي  التقدمه اللجنة  ال ذيتقبل العرض أن  طرافه يجب على األفإن   ،على دولة حامية

ت وهذا ما األحمر  ة عليه نص  ة منظ مي أس بحق دون المسا من ،الخامسة من البروتوكولالماد 
 .في القيام بالمهمة ذاتها أخرى محايدة  إنساني ة

 ةالطبي  التجارب أو  من عمليات البتر ي  وقد حظر هذا البروتوكول تعريض الجرحى والمرضى أل   
  وقد  .3ما يبررها عمالاأللم يكن لهذه  االعضاء بغية زرعها ما أواستئصال االنسجة أو  العلميةأو 
المرضى وقد تضمن أو  بالجرحى يتعل ق يخالفوا شرف المهنة فيما ال  بأطباء ل األلزم البروتوكو أ

ساليب أمن  أسلوببحيث لم يعد اختيار ، للمقاتل وأسير الحرب قانوني  البروتوكول على الوضع ال
 .4النزاع  أطرافي من ألالقتل حقا مطلقا 

                                                           

  1. انظر المادة 1)2( من البروتوكول اإلضافي األول.
  2. انظر نص المادة الثالثة من البروتوكول اإلضافي األول. 

  3انظر المادة 11 من البروتوكول اإلضافي األول.
  4.انظر نص المادة 35 من البروتوكول اإلضافي األول
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إال   مسل حةالز االتباع في النزاعات المراوغة الحربية هي تكتيك جائ اليبسأأن  منوعلى الرغم    
ت  فقد .هذا البروتوكول قد حظر الغدرأن  ة نص  . وقد وضح 1منه على تعريف الغدر 37الماد 

أو  كالتظاهر بنية التفاوض تحت علم التهدئة ،غدراتعد  ال تي  عمالاألو  فعالاألالبروتوكول 
 .غير المقاتلالمدني   التظاهر بوضعأو  المرضأو  التظاهر بالعجزأو  االستسالم

همة فعالة في العمل اهم مستساال تي  األعيانها تلك بأن   عسكري ةال هدافاألوقد عرف البروتوكول    
 ،كيدةأ عسكري ةها تحقق ميزة أن   ، أمبغايتاها ، أنبمواقعها ، أمذلك بطبيعتهاان كأ العسكري سواء

المدني  غراض الدفاع أ المستخدمة في  تالمنشآو  المبانيوبذلك يخرج من مفهوم الهدف العسكري 
ةوالمالجئ ال  .المدني ينب خاص 

كمياه الشرب  ما ال غنى للمدني عنه، أو تدميره، استهداف ، أيضا،ويحظر هذا البروتوكول   
نص  وقد   .المحاربة مسل حةالما لم تكن الزمة للقوات  ،الغذائية مواد  الو شغال الري والمحاصيل أو 

 منة ومنزوعة السالح وحظر مد  آجواز االتفاق بين المتحاربين على اعتبار مناطق البروتوكول على 
 .االتفاق هذه المناطق محل  إلى  عسكري ةالالعمليات 

 المدني ينان واعترف البروتوكول لمقاتلي الحرب بصفة المقاتل وصفة أسير الحرب واهتم بالسك   
ال تي  من األخطار بهدف الحد   عسكري ةالء العمليات أثنافي وصيانتهم وتجنيبهم تبعات النزاع المسلح 

البروتوكول على بعث جهاز لالضطالع بمهام التحقيق في نص  كما  ،تحدق بهم زمن الحرب
  .ي  ساناإلن دولي  الحاالت الخرق الجسيمة للقانون 

ظيم للنزاعات من تن إليهاوصل ال تي  بل الدرجة الفذة ،الكبيرة لهذا البروتوكول همي ةالحظ األتو    
المواجهة وكيفية توفير الحماية للمرضى  آلي اتو  عسكري ةالنظم جل العمليات  بأن   مسل حةال ةدولي  ال

وكيف أكد على مبدأ  ساسي ةاألتهم آومالجئهم ومنش المدني ينوحماية  عسكري ةال هدافاألوالجرحى و 
 .المدني ة هدافاألو  عسكري ةال هدافاألالتمييز بين 

                                                           
. تنص هذه المادة على تعريف الغدر بأنه " تلك األفعال التي تستثير ثقة الخصم مع تعمد خيانة هذه الثقة وتدفع تلك 1

األفعال الخصم لالعتقاد بأن له حقا أو عليه التزاما بمنح الحمآية طبقا لقواعد القانون الدولي التي تطبق في المنازعات 
 المسلحة
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 :1كول الثانيب_ البروتو 

المتعاقدة  طرافه نزاع تدور أحداثه على إقليم أحد األبأن   دولي  الف البروتوكول النزاع غير عر      
مبدأ عدم التدخل  وأقر   ،أخرى  مسل حةجماعة نظامية أو  منشقة مسل حةوقوات  مسل حةالبين قواته 

ة داخلي  ة للتدخل في الشؤون المطي   ي  ساناإلنة للدولة حتى ال يكون القانون داخلي  في الشؤون ال
ان وضماألسرى لغير المقاتلين وتقديم الخدمات الالزمة لمساعدة  ساسي ةاألودع م الضمانات  .للدولة

 .لهم عند تتبعهم قضائي ةالحقوق ال

ة حددت  فقد  لالماد  وذلك لكون  ؛ةداخلي   ينطبق على االضطرابات الأال  ى منه نطاق تطبيقة باألو 
لهو  وطني  الالقانون  الشغب والمظاهرات  أعمالك ،هداخلي  ى بالتطبيق، ومن قبيل االضطرابات الاألو 

 .العنف العرضية أعمالو 

كبير  حد  إلى  البروتوكول الثاني نصوصه تتشابه مع نصوص البورتوكول الثانيأن  ويالحظ   
قررها ال تي  ضافاتفغالبية الموضوعات مشتركة باستثناء بعض اإل .امنهينظ   ال ذيلوحدة الموضع 

 .2 1949جنيف  ات فاقي ةالبروتوكول الثاني وذلك بغرض التوسع في تطبيق 

دية لما يتضمنه ذلك من وحشية احظر البروتوكول القضاء النهائي على القوات المع فقد   
رهابو  أو  ،األسرى استرقاق أو  ،كراه النساء على البغاءا  وامتد هذا الحظر ليشمل االغتصاب و  ،ا 
  .املتهم معاملة مزريةمع

دلة االتهام ليعد أخطار المتهم بإك ،سرى وغيرهملأل قضائي ةكد على توفير الضمانات الأوقد    
 ويجب ،قانوني  سند  بالمحاكمة أي شخص أو  دفاعه وال يجوز توقيع عقوبة غير منصوص عليها

 ة.الطبي  ة جبارهم على مخالفة قواعد المهنإوال يجوز ، تكون المحاكمة عالنيةأن 

                                                           

 1977الضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف االربعةوالمؤرخ بسنة البروتكول ا -1 
  2. د. صالح الدين عامر، مقدمة لدراسة قانن النزاعات المسلحة، دار الفكر العربي، مصر، سنة 1976، ص 96.
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 أعمالال يجوز استغاللهم في ف ،ةالطبي  ضافية لرجال الخدمات إوقد فرض البروتوكول حماية    
 فقد .خطرة عسكري ةتضم عناصر ال تي  تآقد تضمن البرتوكول حماية للمنشو  ،تتنافى مع مهمتهم

ت  ة نص  خطرة ال  ري ةعسك مواد  أو  تضم عناصرال تي  المنشآتشغال و األأن  منه على " 51الماد 
وذلك لما يشكله ذلك من نتائج  ،"عسكري ةال هدافاألهدفا للهجوم حتى لو كانت من بين  تصح  

 .الدمار الشامل أسلحةمن  أسلحةكانت المنشأة تحتوي  وخطرة فيما ل

 المشابهة القوانين من وغيره اإلنسانيّ  الدوليّ  القانون  بين التمييز :الثالث المبحث
 تطبيقه ونطاق

ان بية يتوجب على الباحث ي  ساناإلن دولي  التتداخل مع القانون ال تي  د من القوانينظرا لوجود عدن   
 دولي  الالقانون  نطاق تطبيقان وبي ،هذه القوانينز بين يالتشابه واالختالف لوضع حدود للتمي أوجه
 :في المطلبين التاليينوذلك  ،ي  ساناإلن

 وغيره من القوانين المشابهة: يّ ساناإلن دوليّ الالتمييز بين القانون  :األّولالمطلب 

ةبو  ،وبين بعض القوانين المشابهة له ي  ساناإلن دولي  الالتفرقة بين القانون  تدق      القانون  خاص 
اإلنسان  يشمل بحمايته حقوق  ي  ساناإلنالقانون  بأن  وقد يغلب على االعتقاد  .اإلنسان لحقوق  دولي  ال

وذات االعتقاد قد  ،في وقت الحرب فقطنه يشملها في الحماية أبيد  اتاألوقوفي جميع  عام بشكل
يشملها في الحماية ال تي  وذلك لطبيعة المسائل ،دولي  ال الجنائي  الذهن عند ذكر القانون إلى  يتوارد

ه الشبه والتفرقة بين هذ أوجهظهار إلهذا فقد لزم  ؛ينتظمها وقت الحربال تي  وغالبا ما تقع الجرائم
 .ي  ساناإلن دولي  الوالقانون وانين قال

 :اإلنسان وقانون حقوق  يّ ساناإلن دوليّ الالتمييز بين القانون  :األّولفرع لا

 :نقانونيّ الشبه بين ال أوجه :األّولالبند 

ت التفرقة بينها وذلك لوحدة فقد دق   عامال فرعا من فروع القانون  ن يعد  قانوني  كال ال ن  نظرا أل :أو ال
ن تكون واحدة قانوني  وسائل تنفيذ هذين ال فإن  عة الطبي  ونظرا لهذه  ،الحماية موضوع محل  المصدر وال
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ن قانوني  ة لكال الهو الشريعة العام   عام  ال دولي  الالقانون أن  ، وبمادولي  الو  الوطني  على الصعيدين 
 ه.قواعده لسد  إلى  االحتكاميتم   نقص يعتريهما ي  أ فإن  

مجرد بغض  بشكلفي ذاته و اإلنسان  هو حماية ن الشخصي  قانوني  كال ال نطاق تطبيق ن  إ :ثانيا
بحماية بعض  ي  ساناإلن دولي  الاهتم القانون  ن  ا  جنسه و أو  عرقهأو  دينهأو  النظر عن انتمائه

حتى في تراثه ومقدراته اإلنسان  في بوتقة حماية ذلك يصب  أن إال   والثقافية المدني ة األعيان
 .ةساسي  األوحاجاته 

ينادي بتوحيدهما تحت  بروز اتجاه فقهي  إلى  نقانوني  ى هذا التشابه الكبير بين كال الد  أقد و    
نادي  ال ذي( وهذا االتجاه سانناإل وقانون حقوق الحرب  )قانون  ي  ساناإلنمسمى واحد وهو القانون 

 .1بكتيهان ج األستاذبه 

 :نقانونيّ االختالف بين ال أوجه :البند الثاني

 ي  ساناإلن دولي  الالقانون ف .تام   بشكلوزمانه ن من حيث نطاق التطبيق اف القانونيختل -1
ينطبق  في حين ،ةالمحلي  أو  ةدولي  ال مسل حةاله زمن الحرب والنزاعات أحكامينطبق وتسري 
ليهدف و  ،والحرب في زمن السلماإلنسان  قانون حقوق  حماية فئات محددة من إلى  األو 

يحمي ان كن ا  و األسرى ون والعاجزون عن القتال والغرقى زمن الحرب و وهم المقاتل شخاصاأل
حمايته لهذه الفئة تكون أن إال   1949 عامجنيف الرابعة  ت فاقي ةال اوقت الحرب وفق 2المدنين

كل  ه أحكامباإلنسان  يشمل قانون حقوق  في حين ،عسكري ةالخطار العمليات أفقط في مواجهة 
 .عسف قد يحيق به ي  أمن  ساسي ةاألبحقوقه تمتعه إلى  بالنظرسان نإ

 بأن  اإلنسان  لحقوق  دولي  العن مضمون القانون  ي  ساناإلن دولي  اليختلف مضمون القانون  -2
فبينما يهدف  ،يحميهاال تي  ساسي ةاألفي الحقوق  اومعنى خاص   اقانون منهما مضمونكل  ل

                                                           
وسط، رق األلب غنيم قناص المطيري، جامعة الشاعداد الطإ ، رسالة ماجستير، تطبيق القانون الدولي اإلنساني آليات .1

 .http://elibrary.mediu.edu.my/books/2014/MEDIU6196.pdfالكتروني ، موقع 32، ص 2010
المدنيين بأنهم األشخاص الذين ال ينتمون إلى القوات المسلحة على المعنى  األول( من البروتوكول 1) 50. تعرف المادة 2

 المبين في االتفاقية الثالثة.
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وكذلك  عسكري ةالمنخرطين في العمليات حماية غير المقاتلين الإلى  ي  ساناإلن دولي  الالقانون 
القانون  يحمي ؛سرى الحربألقوا السالح كالجرحى والمرضى و أن ال ذيأو  العاجزين عن القتال

 أي  في  ،دون المساس بكرامتهمن اإلنسان  يعيش بأن   ساسي ةاألالحقوق اإلنسان  لحقوق  دولي  ال
 األمنة و ه في الحياة والحرية والتعليم والصح  ر له حياة اجتماعية كريمة والئقة وحق  يوف  ن أو  ،زمن

 .وحرية الفكر والعقيدة وغيرها من الحقوق 

إال   في الحياةاإلنسان  يحمي حقان كن ا  و اإلنسان  لحقوق  دولي  الالقانون  فإن  ساقا مع ذلك وات     
لم  ما ي ةعسكر ال لحمايته وقت الحرب بالنسبة للمنخرطين في العمليات هذا الحق ال يكون محال  أن 

 . 1تزول عنه هذه الصفة

 : الجنائيّ  دوليّ الوالقانون  يّ ساناإلن دوليّ ال: القانون انيالفرع الث

ف يمن تعر ال بد  ، الجنائي   دولي  الالقانون و  ي  ساناإلن دولي  القبل الدخول في التفرقة بين القانون    
 .لتسهيل التفرقة بينهما الجنائي   دولي  الالقانون 

حد السبل المستخدمة أيمثل  ال ذي دولي  اله " ذلك الفرع من نظام القانون ن  بأيعرفه  همفبعض   
في منع الجريمة والحفاظ  دولي  الالمجتمع  أهدافمن التوافق واالنسجام مع آلي ة لتحقيق درجة ع

 ن و ويعد القان ،دولي  التحقيق المصالح العليا للمجتمع ل ،على المجتمع وتقويم المنحرفين لوقايته
في  جنائي ةالوالجوانب  الوطني   الجنائي  في القانون  ةدولي  الثمرة تقارب الجوانب  دولي  ال الجنائي  
 .2" دولي  الالقانون 

لف ،الجنائي   دولي  اليختلف عن القانون  دولي  ال الجنائي  والقانون      قانوني  النظام الإلى  ينتمي األو 
لأن و  ،دولي  ال ي  قانونالنظام الإلى  والثاني ينتمي ،الوطني   يواجه فيها ال تي  يتضمن الكيفية األو 
ال تي  الثاني الكيفيةيتضمن  في حين ،تتضمن عنصرا خارجيال تي  الجرائم ةدولكل  ل داخلي  النظام ال

                                                           
ونهج هذا النهج  .للحق في الحياة اصونعدام ي لحقوق اإلنسان يطالب الدول بإلغاء عقوبة اإل.معلوم أن القانون الدول1

 بي إلغاء عقوبة االعداماألورو روبية لحقوق اإلنسان وجعلت شرط االنضمام لالتحاد االتفاقية األ
1. نقال عن الدكتور عمر محمود المخزومي، القانون الدلي اإلنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، دار الثقافة للنشر 

.49، ص2008، 1التوزيع، ط   
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 ويتضح من التعريف السابقا دولي   تتضمن عنصراال تي  الجرائم دولي  ال قانوني  يواجه فيها النظام ال
الجنائي   دولي  الجزء ال يتجزأ من القانون  ي  ساناإلن ي  دولالالقانون أن 

1. 

في الجوانب  الجنائي   دولي  اليتشابه ويختلف عن القانون  ي  ساناإلن دولي  الالقانون  فإن  ولما تقدم    
 :التالية

  :نقانونيّ التشابه بين ال أوجه :األّولالبند 

 .العالمي  لم للفرد على المستوى والس األمنتحقيق إلى  نقانوني  من الكل  يهدف  :أو ال

يسعى ال تي  م جميع االنتهاكات الجسيمةليجر   الجنائي   دولي  التتسع دائرة التجريم في القانون  :ثانيا
 .تحريمها وحظرهاإلى  ي  ساناإلن دولي  ال القانون 

 دولي  ال القانون دها يحد  ال تي  صياغة قواعد التحريم إعادة دولي  التقتضي مصلحة المجتمع  :ثالثا
مر على اآل الجنائي  ضفاء الطابع إأن  ومن المؤكد ،لتمثل قواعد للتجريم ؛في قالب جديد ي  ساناإلن

ل له نفسه انتهاك ويمثل تأثيرا رادعا لمن تسو   ،فاعلي ةكثر أداة أيمثل  ي  ساناإلن دولي  القواعد القانون 
 .هذه القواعد أحكام

زوال إلى  سوف يؤدي دولي  العلى المستوى  قضائي ة أداةً  ةولي  دال جنائي ةالالمحكمة  إنشاء إن   :رابعا
،ساناإلن دولي  القرار مبادئ القانون داة الفاعلة إلت المحكمة األأصبح إذ ،نقانوني  الفروق بين ال  ي 

ةوب حيث يبقى القانون ب ،الجنائي   دولي  الجرائي للقانون المحكمة سوف تمثل الشق اإلن أ خاص 
ليه لتفسير القواعد واجبة التطبيق إوتلجأ  ،المرجعي الموضوعي للمحكمة اإلطار ي  ساناإلن دولي  ال

كانت هذه أسواء  ،مسل حةالثناء النزاعات في أتراعى أن  يجبال تي  تهاك القواعدبان يتعل قفيما 
 .2ةداخلي  م أ ةدولي  النزاعات ذات طبيعة 

 

                                                           

  1. د. نزار العنبكي، مرجع سابق، ص 98 و 99.
  2. د. عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص 51 و52.
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  :نقانونيّ الخالف بين كال ال أوجه :البند الثاني

 ،العام دولي  الفرعا من فروع القانون  الجنائي   دولي  الو  ي  ساناإلن دولي  الن قانوني  من الكل   د  يع   
 جرائمتعد   أفعالة في تجريم عد  ان نهما يشتركأكما  ،شخاصن في المصادر وفي األقانوني  التفاق ال

 .كالقتل والتعذيب ،نساني ةاإلضد  

القانون ف .ةأمن حيث النش ي  ساناإلن دولي  الالقانون بقة له صلة وثي دولي  ال الجنائي  والقانون    
لتجريم كثير من االنتهاكات  دولي  الانبثق في كثير من جوانبه بناء على اتجاه المجتمع  الجنائي  

 . 1الجسيمة لقانون الحرب

ا على مدى التداخل الثانية في طوكيو ونورنبرج دليال حي   عالمي ةالمحاكمات الحرب تعد  و    
ي المستمد سانالنا دولي  الن و مبادئ القانإلى  ستند ميثاق المحكمتينإذ أ ،نقانوني  لتفاعل بين كال الوا

 .ول مرةأ نساني ةاإلضد   وستخدم مصطلح جرائم الحرب والجرائم ،ن الهاي في ذلك الوقتو من قان

 إنشاءمن  المت حدة األممفي  األمنن ما قام به مجلس قانوني  وما يؤكد الصلة الوشيجة بين كال ال   
ثر الحرب في إالمؤقتة لمحاكمة مجرمي الحرب اليوغسالف على  ةدولي  ال جنائي ةالالمحكمة 

والبروتوكوليين  ،1949 عامجنيف  ات فاقي اتوقد اعتمد ميثاق المحكمة على  ،يوغسالفيا السابقة
هذا ما و  ،وانينهاوق عراف الحربأ وانتهاكات  وذلك لوصف جرائم الحرب ،1977 عامين اإلضافي  
ضد   ةجماعي   مجازرن تسببوا في ال ذيمحكمة رواندا لمحاكمة القادة  إنشاءعند أيضا  حدث

بالنزاع المسلح  الجنائي   دولي  الو  ي  ساناإلن دولي  الن قانوني  ا عكس عناية الم  م ،نديينو راالالمواطنين 
 .دولي  الالطابع  يذ

آلي ة الح ةدولي  ال جنائي ةالالمحكمة  إنشاءميثاق  أن  ما علمنا  اإذ نقانوني  وتكتمل العالقة بين كال ال   
ف النظام عر   فقد ،2002 عامنظامها في مؤتمر روما الدبلوماسي ودخل حيز التنفيذ  قر  أوالتي 

 1949 عامجنيف  ات فاقي ات حكامترتكب بالمخالفة ألال تي  الجرائم" هابأن  جرائم الحرب  األساسي  
                                                           

  1. د. نزار العنبكي، مرجع سابق، ص99و100.
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هو القانون  ي  ساناإلن دولي  الن و القانأن  بما مؤداه ،1977 عامين لها ضافي  اإلوالبروتوكولين 
الجنائي   دولي  الللقانون  الموضوعي  

1. 

 يّ ساناإلن دوليّ النطاق تطبيق القانون  :المطلب الثاني

 ينطبق في تلك الحاالت ي  ساناإلن دولي  الالقانون  أن  هو للجميع  ابات معروف ال ذيالشيء  ن  إ   
ةالة قانوني  ال" مجموعة القواعد ه بأن  كما عرفناه سابقا  ،تستخدم فيها القوة والعنفتي ال    بحماية خاص 

 .2"الفرد والحفاظ على حقوقه في زمن النزاع المسلحاإلنسان 

في النزاعات كاف ة حماية المتضررين إلى  ال ذي يهدف ،عام  ال دولي  الفروع القانون  أحدفهو    
ن ال ذيأو  غير المشاركين في النزاعان قتصر الحماية على السكتوال  ،ةدولي  الوغير  ةدولي  ال مسل حةال

لمعدات اال عالقة لها بال تي  مواللممتلكات واألاة مايالحما تشمل ن  إعن المشاركة بهذا النزاع  اتوقفو 
ذكره وعرضه على ما سبق  ءً وبنا عسكري ةال هدافاألالبعد عن نطاق كل  التي هي بعيدة  ،عسكري ةال
وهل  ؟ي  ساناإلن دولي  الهو نطاق تطبيق القانون  : ماووه ليهجابة عمن اإلال بد   هام ،ال ؤ ر سو يث

 على حاالت محددة؟ أو يقتصر والقوةحاالت العنف كل  يشمل 

موجز عن  بشكلتتحدث جميعها  ،فروع عدة إلى هذا المطلب ةالباحث تمقس   ،ونتيجة لذلك   
النطاق  ،النطاق العيني ،النطاق الشخصي ،المادي  )النطاق  ي  ساناإلن دولي  ال نطاق تطبيق القانون 

 .الزماني(

 :يّ ساناإلن دوليّ ال المادّي للقانون النطاق  :األّولالفرع 

 ،ال قبل ذلك ،عهاو بعد وق مسل حةالفقط بالنزاعات  هو قانون يختص   ي  ساناإلن دولي  الالقانون  ن  إ   
 :دولي  لاوغير  دولي  الوبنوعيه 

                                                           

 .1998تموز/ يوليو  17ية المعتمد في روما في المادة الثامنة من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدول . أنظر1 
 .6ص ، مرجع سابق ،الشاللدة . د.محمد 2
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هذا التدخل ان كأسواء   أخرى  دولةضد   ةلدول مسل حةالتدخل القوة  وهو :دولي  ال_النزاع المسلح 1
بين  مسل حةالم لم تعلن ) كالنزاعات أ رسميا بالحر  إعالن تم  أوسواء  ،م غير مشروعأ اعو مشر 

إلى  صولبعض وحاالت االحتالل  وما يتبعها من عمليات دفاع وقتال للو مع الدول بعضها 
ل اإلضافي  تنظيمه في البروتكول تم   وهذا ما، (الوطني  التحرر   ،1977جنيف لسنة  ت فاقي ةال األو 

ز التطبيق مباشرة حي  إلى  يدخل ي  اإلنسان دولي  القانون ال فإن   عليه،و  ،ما سبقفيليه إشرنا أ ال ذيو 
 .  1الحرب إعالندون انتظار  ة دولي  ال مسل حةالفور البدء باستخدام القوة 

ة  وفي داخلي  ال مسل حةال باسم النزاعاتتلك النزاعات المعروفة  و: وهدولي  ال_النزاع المسلح غير 2
 .ةداخلي  ه ال يشمل االضطرابات والتوترات  الأن  نوضح أن  هذا الجزء  يجب

 :يّ ساناإلن دوليّ الللقانون  النطاق الشخصيالفرع الثاني: 

ن ال ذي شخاصاألأو  تحديد  الفئات   ي  ساناإلن دولي  الي للقانون والمقصود هنا بالنطاق الشخص   
  دولي  الوغير  دولي  البشقيها  مسل حةالثناء سير النزاعات في أ ي  ساناإلن دولي  البرداء القانون  حموا

ن ال ذيالمقاتلين المحاربين ضد   إال   ساد منذ القدم هو عدم جواز استخدام  القوة ال ذيوالمبدأ 
و للتمييز المدني  بمبدأ التفرقة بين المقاتل و  ان  بالحرب ويستخدمونها وهذا ما بات معروفيشاركو 

ن يكونون ال ذيفي تحديد العمليات الحربية فالعسكريون وحدهم هم  هام  أثر  المدني ينبين العسكريين و 
 نساني ةاإلية ن يتمتعون بالحماال ذي شخاصأما المدنيون فهم األو  ،موضوع الصراع العسكري المسلح

 .اإلشكالمن كل  ش بأي   عسكري ةال عمالاألفال توجه إليهم 

ن المحميي 2شخاصاأل ةدولي  الاألعراف وغيرها من المواثيق و  ةاألربعجنيف  ات فاقي اتوقد حددت    
 وهم: ،بخمس فئات

 .والمرضى_الجرحى 1

                                                           

 .38_35ص ،مرجع سابق ،عبد العزيز . د.مصلح 1 
 .55_54، ص1، طدار الرآية ل الدولي"،خالقانون الدولي اإلنساني "التد ،خير الدين د.غسان . 2 
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 ن والمنكوبو _الغرقى 2

 سرى الحربأ_3

 _المدنيون 4

 نساني ةاإل_موظفو الخدمات 5

ن الدولي و نوهنا سنوضح بإيجاز النقاط سالفة الذكر والتي تتحدث عن الفئات المحمية بالقا
 االنساني:

 سواء  ،و خارج دائرة القتالأصبح للعسكريين ال ذين ي  ساناإلن دولي  اليوفرها القانون ال تي  الحماية_1
من  ان خرجو ال ذيالسالح  و  القو أ نال ذي مأ ،كالجنود المستسلمين مثال  ،باختيارهم المطلق أكان ذلك

وهنا تتحقق  .الحماية للمفقودين القتلى ايضاً  وتتوفر ، الجرح والمرضو سر دائرة القتال بسبب األ
الم غير مببرة بل الحفاظ على آ إلحاقوهي عدم  ،ي  ساناإلن دولي  اليرجوها القانون  األهداف ال تي

 ،ضعاف قدرات العدوإوهو   ،ي وعدم تجاوزهأساسحد التناسب وتقييد الحرب  بهدف و ا إمبد
من المرتزقة والجواسيس من نطاق  يستثني كال   ي  ساناإلن دولي  الالقانون  فإن  ذكره تم   وبخالف ما

 الحماية بالرغم من انخراطهم في النزاع.

يوفر الحماية  ي  ساناإلن دولي  الالقانون ن إ للمدنيين:  ي  ساناإلنيوفرها القانون ال تي  _الحماية2
د نه يحد  أكما   ،في االحتالل الحربي أم مسل حةالذلك في النزاعات ان ك سواء ،المطلقة للمدنين

ةفئات  ةر لها حماية حماها القانون ووف   خاص  ن ال ذي شخاصواأل طفالألالنساء وا :مثل خاص 
فعيال لحقهم بتقرير االستعمار تأو  التحرر  من االحتالل من أجلن بالبراشوت والمناضلون و يقفز 

الرسل لى إ ضافةإلاب ، المعمول بهاومبادئها  المت حدة األمموفقا لقرارات  ،ونيل استقاللهم ،مصيرهم
الحماية  وموظفيه ي  ساناإلنالخدمات  وموظفيا والصحفيين داخلي  الحربيين والالجئين والمهجرين 

حد  أقيم إن في المقيمو جانب واأل ةدولي  الات ممنظ  ية التابعة للكر والقوات العسالمدني  )الدفاع  المدني ة
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من  ايكونو أن  دون من  مسل حةالن  يصاحبون القوات ال ذي شخاصورجال الدين  واأل طرافاأل
 .1(هأفراد

 :يّ ساناإلن دوليّ الللقانون  المكانيّ أو  النطاق العيني :الفرع الثالث

 فرادن األتمك  ال تي  والثقافية المدني ةان عيلأل ر كامل الحماية يوف   ي  ساناإلن دولي  الالقانون  ن  إ   
ضرب ا دولي   مه من المجر  فإن   وعليه ،بقائهمان طبيعي لضم بشكلحياتهم  مواصلةمن  المدني ين
ال تساهم هي التي  عسكري ة اهداف تعد  ال  التي هدافاألوتلك ،  استهدافهاأو  المدني ة األعيان

شغال الهندسية مثل األ ،طبيعتها وموقعها واستخدامها من حيث عسكري ةال عمالاألبالمطلق ب
االستغناء عنها  يتم   أن ال يمكنال تي  األعيانو  ةالثقافي األعيانعية و الطبي  ة  والبيئة الطبي   األعيانو 

 هدافاأل  اما ،غاثةاإلاقع الزراعه ومياه الشرب ومستودعات  و كم ،على  قيد الحياة المدني ينلبقاء 
سواء  ،عسكري ةالوالعمليات  عمالاألال في فع   بشكلتستخدم وتساهم ال تي  األعيانهي ، فعسكري ةال

  ،العدو النقاص من قدراتلجاز القانون استهدافها أ هذهو  ،طبيعتها ، أمموقعها ، أمغايتهال أكان ذلك
ر ي يناصهدف مدن ي  أب شك   أي   أن   واعتبر العرف .جزئي ، أمتام   بشكلاستهدافها ان كأ سواء

ال يجوز انتهاك حرمته  ،ه هدف مدني  بأن  دون التيقن من ذلك  منالعسكري ويدعم الهدف 
 .2ةقانوني  ال

 :يّ ساناإلن دوليّ اللتطبيق القانون  الفرع الرابع: النطاق الزمانيّ 

ضح لنا يت  و  ،ي  ساناإلن دولي  الالقانون  ينتهي تطبيقومتى  يبدأمتى ان ب بييجي هذا الفرع فو    
عن  أعلن يبدأ نطاق تطبيقه من لحظة بداية النزاع المسلح سواء ي  ساناإلن دولي  الالقانون  أن  بمنطقيا 
إلى  مجرد التهديد باللجوء أن   ونرى  ،مسل حةالأي بداية االشتباك الفعلي  بين القوات   ،م الأالحرب 

                                                           

 .54ن  _53ص ،مرجع سابق خير الدين، غسان .1 
 2  .http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=21   الساعة الخامسة مساءا  9/3/2016تاريخ الزيارة 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=21
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على الدولة  معنوي  له ضرر ان كن ا  و  ي  ساناإلن دولي  الالحرب يخرج من نطاق تطبيق القانون 
 .دة وسكانهاالمهد  

 عام  ال يقاففينتهي تطبيقه  عند اإل ،ي  ساناإلن دولي  التطبيق القانون  بانتهاء يتعل ق وأما فيما   
ف تطبيقه بعد ق  و يت ي  ساناإلن دولي  الالقانون  فإن   ،ا في حالة االحتاللم  وأ كاف ة،لعمليات الحربية ل

ذلك ال  فإن  أي وقف مؤقت  أو  ا بالنسبة للهدنةوأم   ،عام بشكلانتهاء العمليات الحربية من  عام
الوقف الكامل وليس المؤقت وبعد يتم   أنإلى  بل يستمر ي  ساناإلن دولي  اليوقف تطبيق القانون 

ي  ساناإلن دولي  الواحد يوقف تطبيق القانون  عامالوقف الكامل ب
1. 

 ًياوالنصوص المكتوبة  ال يتعتبر كاف ةدولي  الاألعراف جود  المواثيق و و أن  وخالصة القول   
تطبيقية  آلي ات من وجود بد   وغيره من القوانين  بل ال ي  ساناإلن دولي  اللتحقيق الغاية من القانون 

فالت أي مخالف  ومخترق لهذه إعدم ان ذ الفعلي  وضمووضعه قيد التنفي ،تطبيقالتضمن احترام 
التي  التدابير) حيز التنفيذ مثل لوضعه ةدولي   آلي ات دامباستخ ذالكان كأ سواء ،القوانين من العقاب

لتقصي  ةدولي  الواللجنة  دولي  القيق والتح ،والدولة الحامية ،المت حدة األممة منظ م تستخدمها
 دولي  اللقواعد القانون  تضمن التطبيق الفعلي الجدي   وطني ة آلي ات عن طريقأو  ،الحقائق(

 ،دراستنا موضوعوهو  ،التفصيل في الفصل التالي من نوعب عنهديث ما سيتم الح ذاوه ،ي  ساناإلن
  .الفلسطيني ةمع التركيز على الحالة 

                                                           

 .40_39ص, القانون الدولي اإلنساني في الشريعة والقانون  ، أ.محمد الفرا .1 
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 الثاني الفصل
 الفلسطينيّ  الصعيد على وآَليَّاته اإلنسانّي، الدوليّ  القانون  تطبيقسبل 

 :يّ ساناإلن دوليّ الالمقصود بتطبيق القانون  :تمهيد

ي قانون ال يكفل أو  ،هأحكامطبيقه يفرضها القانون نفسه على المخاطبين بلت آلي ات قانون كل  ل ن  إ   
تصير قواعده عبارة عن أو  ،عماقيظل مدفونا في األ ،النورإلى  ليخرج ؛لتطبيقه آلي ات لنفسه

الحاجة هي تطبيق  إليهاتدعو ال تي  لضروراتأمس امن ن ا  و  ،نذاخطابات رنانة تطرب لها اآل
 .وهي الحربكاف ة، البشر  طالتال تي  لة الموتآيحكم بقواعده  ال ذي ي  ساناإلن دولي  الالقانون 

ا تتضمن مبدأ هين نجداإلضافي  وكووليها تجنيف وبر  ت فاقي اتومن المالحظ لدى استعراضنا ال   
موضع  ي  ساناإلن دولي  الالزامية وضع القانون أيضا  نصوصها تتضمنن أاحترام العمل بها و 
 .ذا القانون وقت الحربوالرقابة على تطبيق ه ،التطبيق وقت السلم

ينبغي ال تي  ات والتدابيرجراءمجموعة اإل" :ي  ساناإلن دولي  التطبيق القانون آلي ة والمقصود ب   
في  أم في وقت السلمأسواء  ،... ي  ساناإلن دولي  الاالحترام الكامل لقواعد القانون ان لضم اتخاذها

 .1وقت الحرب" 

لتجهيز  مسل حةالفي زمن السلم وفي فترات المنازعات يتم   ال ذيهو العمل : "يضاأها لمقصود باو    
المنصوص عليها في هذا القانون بما يكفل تطبيقه واحترامه في جميع  لي اتاآلكل  وتسيير 
 .2الظروف"

مع قمع ما ه ومراقبة االلتزام بها أحكام" احترام  :يضاأ ي  ساناإلن دولي  الويقصد بتطبيق القانون    
 .3مخالفات لها"أو  يقترف من انتهاكاتد ق

                                                           

  1. د. محمد الشاللده، المرجع السابق، ص 308.
  2د. عمر المخزومي، المرجع السابق، ص 72.

  .1، القاهرة، ص 2003 – 2002 –دار النهضة العربية  مطبعة اإلنسانيتنفيذ القانون الدولي  –د. سعيد سالم جويلي  .3
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 دولي  الوضع القانون  عام اإلنساني  بوجه دولي  الما يقصد بتطبيق القانون  بأن   ةرى الباحثت وعليه   
ه اتخاذ كافة التدابير الالزمة النفاذه أحكامموضع التنفيذ بحيث ينبغي على المخاطبين ب ي  ساناإلن

 .هحكاموفقا لقواعده وتبعا للصفة االمرة أل في وقتي السلم الحرب

 التشريعات وبين بينها والمواءمة الدولّية المعاهدات إلى االنضمام: األّول المبحث
 الوطنّية

رنه ال طريق للاعموما  دولي  المن المعروف لدى المجتمع  بات    ونهوض الحكومات  تطو 
أمة من  ي  أل  ملحةت ضرورة أصبح ولي ة ال تيالد ت فاقي اتاالإلى  االنضمامفي ظل إال   بشعوبها
غيره من ولهذا السبب و  ،نحو االستقرار والرفاه بمجتمعاتها وال زال هدفها الولوجان ك والتي األمم
 ةدولي  الللمعاهدات  االنضماممن الحديث في هذا المبحث عن ال بد  ل ذكرها يطو ال تي  سباباأل
ال ال تي  وخصوصيته فلسطيني  الوضع الإلى  االنتقالو  الوطني ةت بينها وبين التشريعا مواءمةالآلي ة و 

 الدراسة. يا في عمومأساسمن جعلها محورا بد  

 المعاهداتإلى  االنضمام :األّولالمطلب 

التعبير عن الرضا  أشكالمن  يعد شكال عام بشكل ةدولي  الالمعاهدات إلى  االنضمام إن     
تختلف من حيث طبيعتها  أخرى  أيضا أشكاال خذيأالرضا هذا  والتعبير عن ،ةدولي  البالمعاهدات 

نسرد أن  ويهمنا في هذه الدراسة .القبولأو  كالتصديق والتوقيع وتبادل الوثائق والموافقة :ةقانوني  ال
بالتعبير عن  ةاألخير  ةونعلى ما قامت به فلسطين في اآلومن ًثم  إنزالها  االنضمامالقواعد المتعلقة ب

قبل  االنضماممن تعريف ال بد  ولكن  االنضمامبطريق  ةدولي  ال ت فاقي اتوعة من االرضاها بمجم
 .ةدولي  اله أصولان تبي
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غير عضو في معاهدة وتصبح تقوم به دولة  قانوني   إجراءه بأن   االنضماميعرف  :االنضمامتعريف 
معاهدة لم تكن طرفا  محكاتخضع بموجبه دولة أل ال ذي قانوني  هو " العقد الأو  ،1بموجبه عضوا" 
ةبواسطته يمكن لدولة لم تشترك في المفاوضات ال إجراءنه "أو ، أ2فيها ابتداء "  معاهدة  إبرامب خاص 

 ات فاقي ةوبمراجعة  3المعاهدة"  حكاميصدر من جانبها وفقا أل إعالنتصبح طرفا فيها بأن  معينة
أن  من أجلضا من قبل الدولة المنضمة وسائل التعبير عن الر  إحدى االنضمامفيينا نجدها تعتبر 
ة جاء في فقد  .ةدولي  التلتزم بالمعاهدة  " تعبر الدولة عن رضاها االلتزام بالمعاهدة  :منها 15الماد 

  :الحاالت التالية إحدىفي  إليها االنضمامب

ت  إذا .أ  .االنضمامبيتم   بير عن الرضاالمعاهدة على التعنص 

يتم   ن الرضاالتعبير عأن  الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على أن أخرى ثبت بطريقة  إذا ب.
 .االنضمامب

  ." االنضمامبيتم   التعبير عن الرضاأن  فيما بعد على طرافاتفقت جميع األ إذا ج.

لف ،ق الفقه دائما بين المعاهدات المقفلة والمعاهدات المفتوحةر  ويف    تتضمن نصا ال تي  ى هياألو 
نها تتضمن نصا يحدد دوال بالذات يكون لها حق أأو  ،لديها خرى األلدول مام ابانضيسمح 

 االنضماموعليه يتطلب  ،ة الوحدة االفريقيةمنظ مأو  مثل ميثاق جامعة الدول العربية ،االنضمام
إال   ،االنضمامالمعاهدة االصليين وقبولهم لهذا  أطرافمفاوضات مع  إجراءلمثل هذه المعاهدات 

ة آلي ات وفق االنضمامالدول ب المغلقة صالحية بعض فاقي ةت  حددت اال إذا ا المعاهدات م  أ،خاص 

                                                           
، 7، ط2الحياة الدولية، ج–القاعدة الدولية  – عام: الجماعة الدوليةالأصول القانون الدولي . محمد سامي عبد الحميد، 1

 .199 – 198 سكندرية، د، ت، صمنشأة المعارف، اإل
 .64، ص 1988، عمان، د.ن: قانون المعاهدات الدولية. غسان الجندي، 2
، الرابط 2013برام المعاهدة الدولية، رسالة ماجستير، جامعة محمد الخامس، إدريس عرعاري، مراحل ا  بو المكي و أ.لمياء 3

 .5/3/2016تاريخ الزيارة  topic-http://master2013agdal.forumaroc.net/t2االلكتروني 

http://master2013agdal.forumaroc.net/t2-topic%20تاريخ%20الزيارة%205/3/2016


59 

 

 عليهو  ،دول ماأو  دون تقييد بدولةمن  إليهامام الدول بانضالمفتوحة فهي تتضمن نصا يسمح 
 .1تحددها المعاهدة ال تي  اتجراءوفقا للشروط واإل إليها االنضماملجميع الدول حق ف

لما أ ،بطريقتانفهي تحصل  ،النضماما آلي ات ما عنأ    بموجب معاهدة  االنضمامى فهي األو 
ة  إعالنأو  عبر تصريح االنضمامما الثانية فهي وأ ،بروتوكول خاضع للتصديقأو  ضافيةإ خاص 

غ وذلك وفقا لشروط المعاهدة وتبل   ،رادة الفرديةباإل االنضمامما يسمى بأو  صادر من جانب واحد
 .2 في العامكثر اتباعا األ سلوبوهذا هو األ .تعينها المعاهدة لهذه الغاية ال تي فيه الحكومة

من  ةدولي  ال ت فاقي اتااللتزام باالبللتعبير عن رضاها  االنضمام أسلوبوقد قامت فلسطين باتباع     
ة التحرير منظ مرئيس اللجنة التنفيذية ل ،هها رئيس دولة فلسطينوج   ،خالل رسالة انضمام

 ال ذيمر تحفظ على أي معاهدة وهو األ تبدي فلسطين أي  أن  دون من للجهات المعنية  ني ةالفلسطي
 .3 المت حدةمم ة لألة السامي  القى ترحيبا من المفوضي  

 الفلسطيني ةة في تاريخ القضية خطوة هام   األربعجنيف  ات فاقي اتإلى  لقد جاء انضمام فلسطين   
والتي باتت  ،ة العاملة في فلسطينب المؤسسات الحقوقي  وترحي وكانت هذه الخطوة محل تقدير

ات األهلية بهذا منظ موااللتزامات المرتبطة بها ودور ال ،ينفلسطيني  ما سيحققه ذلك للإلى  تتطلع
 .الصدد

لن يغير من حقيقة االحتالل الجاثم  المت حدة األممفي  عضو مراقبدولة إلى  تحول فلسطين ن  إ   
االحتالل إلى  لنظرعلى ا دولي  الوالمجتمع  المت حدة األممذلك سيحث  أن على أراضيها غير

ا سيؤثر في الخطاب مم   ،المت حدة األممفي  اعضو  أخرى  دولةً  ه احتالل دولة  ن  أي على سرائيلاإل

                                                           
 ، 1997، عمان، دار الثقافة، األولعام: المبادئ العامة، الكتاب الالوسيط في القانون الدولي . عبد الكريم علون، 1

 .304ص 
 . 515، ص مرجع سابق. محمد المجذوب، 2
نباء األمم المتحدة " مفوضية حقوق اإلنسان ترحب بانضمام فلسطين لمعاهدات دولية " الموقع أمركز . 3

http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=21039#.VtsfVfkrLIU  5/3/2016ة تاريخ الزيار . 

http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=21039#.VtsfVfkrLIU
http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=21039#.VtsfVfkrLIU
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 إسرائيلعلى إلزام  فلسطيني  سيعزز الموقف ال وهذا ،وباقي الدول األعضاء إسرائيلالسياسي بين 
 .ة متاحة لفلسطينقانوني  و  ةدولي   آلي اتقوة احتالل باستخدام أدوات و بصفتها ياتها مسؤول م لعلى ت

ات يقتضيها قانون المعاهدات وهو إجراءيتطلب  عام   بشكل ةدولي  ال ت فاقي اتاالإلى  االنضمام ن  إ  
ةو  1969 عامقانون فيينا للمعاهدات  ة ات الواردة في جراءاإل خاص  ذه الخامسة عشرة من هالماد 

تعبير عن رضا لل ةدولي  ات إجراءعلى نص  ه قد أن  قانون المعاهدات نجد إلى  وبالنظر .المعاهدة
وهذه الطرق تتمثل بالتصديق والقبول والموافقة  ةدولي  الة لتصبح طرفا في المعادأن  من أجلالدولة 

 .1 االنضمامو 

 أحكامبعة على قاعدة عدم رجعية في مادته الرانص  قانون فيينا للمعاهدات أن من  رغمعلى الو     
ة هنالك استثناء ورد في أن إال   دخولها حيز التنفيذلالسابقة على  هذه المعاهدة إذ تطبق  ،التاليةالماد 

 ات فاقي اتأن  بما.." و .ةدولي  ة منظ متعتمد في نطاق "ال تي  هذه المعاهدة على المعاهدات أحكام
تي انضمام فلسطين أي المت حدة األممفي  دولي  الالمجتمع  معتمدة لدى ات فاقي اتهي  األربعجنيف 
 .دولي   قانوني  طار إضمن  إليها

علن المجلس الفدرالي أ حين  الفلسطيني ةوقتا فارقا في تاريخ القضية ان ك 2014\4\2تاريخ  إن     
وذلك  ،يناإلضافي  وبروتوكوليها  األربعجنيف  ات فاقي اتا في السويسري عن قبول فلسطين طرفا سامي  

بعد حصولها على صفة  ،2العديد من اإلتفاقيات الدوليةإلى  قدمت فلسطين طلبا لالنضمامأن  بعد
 ،ةدولي  ات منظ مل االنضمامة مكاني  إلها هذه الصفة  تاحتأ وقد ،المت حدة األممدولة غير عضو في 

                                                           

  1.انظر نص المادة الثانية-1 )أ( من قانون فيينا للمعاهدات
موقع الكتروني  ، بعاد قبول انضمام فلسطين التفاقيات جنيفأنتائج  ،إحسان عادل.2

http://www.euromedmonitor.org/ar/article/513 82   2016\2\9تاريخ الزيارة                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 

                             

http://www.euromedmonitor.org/ar/article/513%2082
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ترتكبها بحق تي ال   على جرائم الحرب إسرائيلكي تالحق ل ؛ةدولي  ال جنائي ةالمثل المحكمة 
   .1ينفلسطيني  ال

إلى  مت بطلب لالنضمامتقد   1989 في العام، الفلسطيني ةة التحرير منظ مأن إلى  شارةاإلوتجدر    
جنيف لم تقبل هذا الطلب  ت فاقي اتالحكومة السويسرية بصفتها مودعة الأن إال   جنيف ات فاقي ات

مر ينسحب على وذات األ ،دولي  الهة نظر القانون كون فلسطين لم تكن تتمتع بصفة الدولة من وجل
 ئوالمنش األساسي  ميثاق روما إلى  حين تقدمت به لالنضمام 2009 في العامطلب فلسطين 

 ،السابقةلذات الحجة  هذا الطلب دولي  ال عام  ال رفض المدعي حين ،ةدولي  اللمحكمة الجنايات 
 األربعجنيف  ات فاقي اتإلى  انضمام فلسطين ارآثه يجدر تسليط الضوء على فإن  اتساقا مع بحثنا و 

 :2ثاراآلومن هذه  .نا في نطاق بحثناوهو ما يهم   .يناإلضافي  وبروتوكوليها 

انضمام  آثار من أهم   أن  ذلك ؛ يةسرائيلاإل الفلسطيني ة ت فاقي اتالنظر في المفاوضات واال إعادة :أو ال
 الفلسطيني ة ت فاقي اتاال محل   فلسطيني  قوق الشعب الجنيف هو إمكانية تصويب ح ت فاقي اتفلسطين ال

ةو  ،جنيف ات فاقي اتتصير منسجمة مع ما تقتضية ل ؛يةسرائيلاإل بالمدنين من  ال تي تتعل ق تلك خاص 
موجب بممنوحة  اكونها حقوقل ؛التي ال يجوز التنازل عنها ،راتهمجهة تحريم المساس بهم وبمقد  

ةوب ،جنيف ات فاقي ات  .لرابعة منهاا خاص 

 تقصيرأو  غفالإ دون من  فلسطيني  ين المفاوض الأعتكون نقطة التحول هذه نصب أن  وينبغي   
 آلي ات ترسيخ إسرائيلجديدة مع  ات فاقي اتي أن تتضم   أنْ و  ،تكون منطلقا للمفاوضاتل ؛هدارإ أو 

وهذا الموقف  .بقةتعديل االتفاقات السايتم   حتى حينأو  ،ي  ساناإلن دولي  ال القانون تطبيق 
،موضع تأييد  ،بال شك   ،باعة سيكون ات   عند فلسطيني  ال راسخ وهو  قانوني  غطاء إلى  اومستند دولي 

 .فضل من السابقأ بشكلاستناد يقوي فلسطين 

                                                           

 1حيث انضمت فلسطين إلى ميثاق روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 1 نيسان عام 2015
 موقع الكتروني مرجع سابق. ، نتائج ابعاد قبول انضمام فلسطين التفاقيات جنيف عادل،. إحسان  2
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من واجب دولة االحتالل أن  جنيف الرابعة على ات فاقي ةنص  ت :التعسفية عسكري ةال األوامر :ثانيا
إبطال هذه إلى  وهذا يدعو ،ي منطقة عند احتاللهاأالقائمة في ة قانوني  الالة المحافظة على الح

 الفلسطيني ةجنيف والقوانين  ات فاقي اتتصبح منسجمة مع ل ؛فعليا حتى هذا الوقتالمطبقة  األوامر
تبيح وجود المستوطنات ال تي  األوامري و األراضبمصادرة  ال تي تتعل ق األوامرومن ذلك  ،ةداخلي  ال

التي  ،الفلسطيني ةتجرم العمل السياسي لدى الفصائل ال تي  األوامرو  الفلسطيني ةي األراضداخل 
 .بالمقاومة تتعل ق

ال تي  ر الصفةيجنيف هو تغي ت فاقي اتال االنضمام آثار من أهم  ن إ :الفلسطيني ون السجناء  :ثالثا
 ،جنيف الثالثة ات فاقي ةوفق  ،حربأسرى  ايصبحو ل ؛ين لدى االحتاللفلسطيني  تطلق على السجناء ال
لهم الحق  الفلسطيني ةالمقاومة  أفرادالتعبير و  صح  ن إ ،الفلسطيني ةفالقوات  .المتعلقة بأسرى الحرب

 ؛النزاع واقع في حقيقته بين دولتينأن  باعتبار االحتالل،ان عدو  المشروع في مقاومة االحتالل لصد  
أو  فلسطيني  اعتقال أي مقاوم  فإن  ومن هذا المنطلق  ،تاللواقعة تحت االح خرى األحدهما محتلة و إ
جب محاكمته على ما تن ته بصفته أسير حرب، واليجب معامل فلسطيني  ال األمن أفرادي فرد من أ

والمدنين ومقدراتهم حتى لو نتج عن  الفلسطيني ة األرضهدفها حماية  ،مقاومه أعمالقام به من 
بين  مسل حةالذلك كله يقع وقت المنازعات ان ك طالما ،يرائيلسالجانب اإل منقتل أو  ذلك جرح
لوما يؤكد ذلك هو البروتوكول  .الطرفين اعتبر مقاومة حركات التحرر  ال ذي ،1977 عام األو 

 .أسرى حركات التحرر يعدون أسرى حربن أو  ،ادولي  نزاعا مسلحا  لالحتالل األجنبي  

األسرى جنيف الرابعة بخصوص  ات فاقي ةب تزاملنصل من االوتتال تلتزم بذلك  إسرائيلأن  وال شك   
 .مباشرةآلي ة ن لم ينخرطوا في العمليات القتال ذيمن المدنين و 

يختاروا دولة حامية أن  ينفلسطيني  يحق لل األربعجنيف  ات فاقي اتبموجب  :اختيار دولة حامية :رابعا
وعلى مدى وفاء  ت فاقي اتنصوص هذه اال حماية ضحايا النزاع وتشرف على تطبيق تتول ىومحايدة 
ان صمام أمكل  وهذا ما قد يش .األربعجنيف  ات فاقي اتالنزاع بالتزاماتهم المنوطة بهم بموجب  أطراف

 .ة المستمرةي  سرائيلين من االنتهاكات اإلفلسطيني  لل
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وحقوق الشعب  فلسطيني  ه تدويل النزاع الشأنجنيف من  ات فاقي اتإلى  انضمام فلسطينن إ :خامسا
ة للتعويض عن االنتهاكات قانوني  تخويل فلسطين رفع دعاوى  االنضمامهذا  شأنومن  فلسطيني  ال
لتشمل االنتهاكات  قضائي ةتقبل ببسط واليتها الال تي  المحاكم المحلية للدول أمامية حتى سرائيلاإل

قتل المتعمد واالعتقال التعسفي ال :هذه االنتهاكات الجسيمة أمثلةومن  .1جنيف ت فاقي اتالجسيمة ال
  .عسكري ةضرورة  بالتدمير الممتلكات و 

 الوطنّيةمع القوانين  يّ ساناإلن دوليّ الالقانون معاهدات  مواءمة :الثاني المطلب

يخرج عن  وهذا ،دولي  اللتنفيذه على الصعيد  آلي ات ي  ساناإلن دولي  الللقانون أن  ال ريب
المنصوص عليها في  ةدولي  ال لي اتمن ترسيخ اآلال بد  و  الحاجة إليه.ما اقتضت إال   ،إطار دراستنا

 ي  ساناإلن دولي  التطبيق القانون ان لضم ،في أوقات السلم ،متكامل بشكل ي  ساناإلن دولي  الالقانون 
 .مسل حةالفي أوقات النزاعات 

قطعته  ال ذيالتعهد  من ي  ساناإلن دولي  اللتنفيذ القانون  الوطني ة لي اتاآلو وتنبثق التدابير 
باحترام معاهداته  ،على نفسها  ي  ساناإلن دولي  الالمعاهدات المتعلقة بالقانون  الدول األعضاء في

ت  . وقدوكفالة تنفيذها باتخاذ  طرافصراحة على التزام الدول األ دولي  المعاهدات القانون نص 
ةتدابير  باقي  شأنها شأن ي  ساناإلن دولي  لامعاهدات القانون أن  يضاف إلى ذلكو  ،بالتنفيذ خاص 

 .الوطني ةتطلب إدراجها في منظومة التشريعات ي ةدولي  الالمعاهدات 

ت وفي السياق نفسه  ة نص  ل اإلضافي  من البروتوكول  80الماد  جنيف على  ت فاقي اتال األو 
ت فقد  .ات الزمة للتنفيذإجراءباتخاذ  عامال االلتزام ع دون إبطاء كافة النزا  أطرافتتخذ "أن  علىنص 

، وهذا االلتزام يتمثل في أمرين .وهذا الملحق" ت فاقي اتات الالزمة لتنفيذ التزاماتها بمقتضى االجراءاإل
 .2ذتطبيق المعاهدات والتدابير ذات الصلة بالنشر والتنفيان لضم وطني ةاعتماد قوانين  :هما

                                                           

  1. انظر نص المادة 46 من اتفاقية جنيف الرابعة.
2. د. جوني بفنر، آليات ونهج مختلف لتنفيذ القانون الدولي اإلنساني وحمآية ومساعدة ضحايا الحرب، المجلة الدولية 

.44، ص 2009حزيران  \، ينيو 874للصليب األحمر، العدد    



64 

 

 ي  ساناإلن دولي  الن و نها معاهدات القانوم عام   بشكل ةدولي  التنفيذ المعاهدة آلي ة  فإن  ولهذا 
ةة الالدستوري  وفقا للمتطلبات  داخلي  دماجها في القانون الإتستدعي بحث مسألة   ؛ةدولكل  ب خاص 

 .لهذا سنبحث هذه المسألةو 

 بأن   دولي  الفي سبيل انضمامها للمجتمع  ماماألإلى  فلسطين قد خطت خطوة كبيرةأن  نابي  
 األربعجنيف  ات فاقي اتها في مجال بحثنا هم  أ و  ةدولي  ال ت فاقي اتعديد من االقامت بالتوقيع على ال

لاللبنة كل  وهذه الخطوة تش .جنائي ةالروما والمحكمة  ميثاقو ن ااإلضافي  ها وبروتوكوال ى الندماج األو 
 بشكلها أحكامنصوصها و  عمالإ جل أل الوطني ةبالتشريعات وأحكامها  ت فاقي اتنصوص تلك اال

 .مفاضلة تهدر تنفيذهاأو  دون حصول تناقضمن ة داخلي  تسق والتشريعات الي

ذاو  " العقد شريعة أن  هي قاعدة ةدولي  ال ت فاقي اتة االلزامي  إتحكم ال تي  كانت القاعدة ا 
بخصوص تنفيذ  ليهاإمت قد   ،بمناسبة استشارة ةدولي  الدت عليه محكمة العدل ك  أ ال ذيالمتعاقدين " و 
د بينها واجبا على نفسها ال يول   طرافد تأخذه الدول األتعه  كل  أن  :فرساي ات فاقي ةد بند من بنو 

 .1بعضبالتزاما يربط هذه الدول بعضها  ينشئنما يعتبر جزءا من المعاهدة ا  و  ،اخالقيا بسيطا
لة ات الكفيجراءها واتخاذ اإلأحكاملتزام احترام اها أطرافعلى نفاذ المعاهدة في مواجهة  يترت بو 

تقصيره بذلك يرتب مسؤولية أو  ها عن التزاماته بتنفيذهاأطرافتخلف أي طرف من ن ا  و  ،لتنفيذها
تحريك إلى  األحيانوقد تصل في بعض  ،بعدم التنفيذأو  تزامات بالفسخلالتحلل من االكل  تأخذ ش

 .المقصر في التزاماتهأو  في مواجهة الطرف المتخلف ةدولي  الدعوى المسؤولية 

حسن مبدأ  :يين وهماأساسلمجال مبدأين افي هذا  توردأ ـفيينا  ات فاقي ة ـ المعاهدات أم  ن إ
ة ليه إشارت أ وهو ما ،الني ة ها وعليهم تنفيذها بحسن طرافمعاهدة نافذة ملزمة ألكل  "  امنه 26الماد 

أن  هأنشتصرف من أو  ي عملأعن القيام بكل  ي شأهنا االمتناع ب حسن الني ة أنية" ويعني مبد
على هذا المبدأ رفض تبرير عدم االلتزام  يترت بو  ،من المعاهدة يحول دون تحقيق الغرض المرجو  

                                                           

  1. د. محمد المجذوب، القانون الدولي العام، ط 5، منشرات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2004، ص 558.



65 

 

الدولة ن أو عبئا كل  المعاهدة باتت تش أو أن   ،طرافبالمعاهدة لوجود صعوبات في العالقة بين األ
  .1رادتهاإظروف خارجة عن وطأة وقعت عليها تحت 

 داخلي  عدم جواز االحتجاج بالقانون ال أمبد :المبدأ الثاني وهو حسن الني ةوينبثق عن مبدأ 
ة داخلي  ة الالدستوري  وضاعها أتحتج دولة ما بأن  نه من غير المنطقيأذلك  ،لتبرير عدم التنفيذ

نص  وقد رسخ هذا المبدأ  .ةدولي   ت فاقي ةها الإبرامص من االلتزامات الملقاة على عاتقها جراء للتمل  
ة  يحتج أن  سابقا بقوله " ال يجوز لطرف في معاهدة إليهافيينا المشار  ات فاقي ةمن  27الماد 

 ت فاقي اتااللتزام باال فإن  وعلى ذلك  ؛كمبرر الخفاقه في تنفيذ المعاهدة " داخلي  بنصوص قانونه ال
نافذة في  فاقي ةت  الالزمة لجعل االكاف ة ة قانوني  الات جراءيرتب على الدولة اتخاذ الوسائل واإل ةدولي  ال

 .نصوصها ومبادئها أعمال داخلي  بحيث يمكن للقضاء ال داخلي  منظومة القانون ال

 داريةا  باتخاذ تدابير تشريعبة و تكون  داخلي  بين المعاهدة والتشريع ال مواءمةالأن    بماو 
التتدخل ب داخلي  سن تشريعات جديدة تلزم المشرع الأو آلي ة على التزامات منص  تال تي  فالمعاهدة

وسع أعلى االلتزام بنشر المعرفة بها على نص  بعض المعاهدات تن أكما  ،لتحقيق هذا الغرض
 من وهذا يقتضي ،بتعديل المناهج الدراسية أخرى ضمن الفئة المستهدفة والتزامات أو  نطاق

،  ومن هذه المعاهدات معاهدات القانون 2مؤسسات رسمية وغير رسمية تحقيق هذا الغرض 
  .ي  ساناإلن ي  دولال

 فراداألإلى  ضافةيقتضي منها التزام سلطاتها الثالث باإل أعالهالتزام أي دولة بما ذكرناه ن إ
لة لبحث الحلول العملية لها أوعلى صعيد هذا االلتزام ثار الفقه حول هذه المس المعنوي ة.والهيئات 

 :نظامين وهماحول فقه وقد تنازع ال .ةداخلي  ال تشريعي ةبالمنظومة ال ةدولي  الحتى تندمج المعاهدة 
كيفية سان ن يعكان النظاموهذا ،(حدة القوانين)و حادي والنظام األ ،(ازدواج القوانينالثنائي  )النظام 

                                                           
، الهيئة المستقلة لحقوق االنسان، سلسة تقارير القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق االنسانيوب، أ.  نزار 1

  .43(، ص 32قاننية )
ن الوطني، رام هللا، فلسطين، كانون الفلسطيني الستقالل المحاماة والقضاء " مساواة "، المعاهدات الدولية والقانو  . المركز2
  .34، ص 2104ل أو 
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في  دولي  الدماج القانون إآلي ة ة للدول و داخلي  ال األنظمةلمختلف ة قانوني  الة و الدستوري  الممارسات 
وحالة التعامل  عام بشكليتسق وهذه الدراسة  بشكلن النظامين وستنعرض لهذي .داخلي  القانون ال

 .خاص بشكل فلسطيني  في النظام ال

   :الثنائي  النظام  :أو ال

بذاته عن القانون  لهو نظام مستق دولي  الالقانون  أن  نصار هذا المبدأ يوضحون أن إ
في أن  سبابول هذه األوأ  .هابمن التنويه  بد   ال أسبابعلى عدة بناء  ا على ذلكواعتمدو   داخلي  ال

،تسمى السلطة ال ،ةسلطة مختص قانوني  نظام كل   دراج القوانين إوظيفتها سن أن  بماو  تشريعي 
اللوائح  إصدارمن خالل  قوم السلطة التنفيذية بهذه المهم ةت ،نه وفي بعض الحاالتأإال   فقط،

إرادة مطلقة نما هي وا   لطة تقوم بسن القوانين،يوجد له س الف دولي  الما القانون أ ،المراسيم التنفيذية
 وفرض الزاميته. دولي  العرف تواتر عليه السلوك أو  على اتفاق مشترك للدول بناء

 دوما بناء ،يسعى داخلي  القانون الأن  هوفن قانوني  اختالف ال يبي ن ال ذيخر ما السبب اآلأ
ينظم  ال ذي دولي  العلى عكس القانون  فراداألتنظيم العالقة بين إلى  ،المناط له الواجبعلى 

ال أ على هذا االختالف يجب وبناء ات والدول.منظ موهي ال دولي  الالقانون  أشخاصالعالقة بين 
 داخلي  حالت توارد أي تعارض بينهما يجب على القاضي التمسك بقانونه ال القانوني ن وفينخلط بين 

 .1 دولي  العلى حساب القانون 

ة ةال يعطي سم ال ذيلنظام يعكس دستور الدولة هذا اأن ويالحظ   ةدولي  الللمعاهدة  خاص 
 ما داخلي  تأثير في القانون ال ومبادئها بالتبقى قواعد المعاهدة ف ،ةداخلي  القوانين الأو  على الدستور

ع يتشر ومة الممنظادماج المعاهدة في  ن  أو  ،للدولة الطرف فيها تشريعي ةقرارها وفقا للقواعد الإيتم   لم
من المشرع  التي تتطلب تدخال، ةداخلي  القوانين ال ات المعتمدة لسن  جراءيقتضي اتباع اإل داخلي  ال

                                                           

، 2010 رسالة ماجستير قدمت بجامعة الشرق األوسط سنة آليات تطبيق القانون الدولي اإلنساني،غنيم قناص المطيري، 1 
 .42 ص
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قبل  ت فاقي اتعلى االان ال تتطلب موافقة البرلمال تي  لن هذا النظام في الدو و عادة ما يكو  ،هاعمالأل
 .عليها دولي  الالتصديق 

دون من  الوطني  من القانون  ءاصيرورة المعاهدة جز يعكس هذا النظام  :حاديالنظام األ :ثانيا
 ،ها ودخولها حيز التنفيذ بالنسبة للدولة الطرف فيهاإبرام وقتة وذلك داخلي   تشريعي ةالمرور بعملية 

 ة للدولة.الدستوري  وضاع ها ابتداء طبقا لألإبراميتم   أن وذلك بشرط

وضاع في الغالب أثالثة  أمامكون تتبنى هذا النظام تال تي  الدولأن  ومن الجدير ذكره
ل:  .ادولي  حتى يتسنى للسلطة التنفيذية عقدها  ؛المسبقةالبرلمان يتطلب الدستور موافقة أن  األو 
فبعض المعاهدات تكون ذاتية  ،تقوم عليه ال ذيالتمييز بين المعاهدات وفقا لجوهرها يتم   :والثاني

 :والثالث ،داخلي  ثر في القانون الأيكون لها  أنبل ق ةتشريعي  ات جراءإتطلب يخر اآل هاالتنفيذ وبعض
 دولي  السموا على قواعد القانون  داخلي  منح قواعد القانون الإلى  نصار هذا النظامأيذهب اتجاه من 
القانون  ، فيرى سمو  عكس ذلك خرآيرى اتجاه في حين  ،تعارض بينهماأو  عند حصول تنازع

داخلي  على القانون ال دولي  ال
1. 

ة بمراجعة نصي و   طرافلزمتا الدول األأفيينا نجدهما قد  ات فاقي ةمن  (27 ،26)الماد 
يحتج بنصوص قانونه  أن طرافحد األولم يجيزا أل ،من ناحية حسن الني ةبالمعاهدة بناء على مبدأ 

أو  الوطني  القاضي وهذ يجعل  ،أخرى من ناحية  ت فاقي ةالخفاقه في تنفيذ اال امبرر بوصفه  داخلي  ال
 اتشريع األخيران كأسواء  ،داخلي  عند حصول تعارض مع القانون ال دولي  الللقانون  دولي  الالمحكم 
فيكتفي بتقرير عدم جواز  ،ال يملك البت بصحة تلك التشريعات ا؛الئحي   ا، أمعادي   ا، أمي  أساس

 .خرى األاالحتجاج بها في مواجهة الدول 

 فإن   ،داخلي  بالقانون ال دولي  اللنسبة لعالقة القانون ة باداخلي  لنظم البخصوص موقف اوأم ا 
نفاذها في القانون إآلي ة و  ةدولي  المر يستشف من نصوص دستور الدولة المنضمة للمعاهدة أذلك 

 ،نفاذ المعاهدةإآلي ة  :هما ،ينأساستبعا لمحددين  ،القضاء بذلك أحكاممن واقع  يستشف  و  ،داخلي  ال

                                                           

  1.المركز الفلسطيني الستقالل المحاماة والقضاء، المرجع السابق، ص 38.
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نه ال يوجد دستور أتأكيد على ال بد  من الوهنا  ،داخلي  في النظام القانون ال دولي  الن و ومكانة القان
فيما  ي ةحادخذ باألاأليتم   فقد ،يضاأوالعكس صحيح  ،طالقهاإحادية على دولة يأخذ بالنظرية األ

بعض  فإن  ذلك إلى  ضافةإ ،العكسأو  دولي  البالعرف  يتعل قفيما ة الثنائي  بالمعاهدات وب يتعل ق
القضاء قليلة بما ال يسمح باالستدالل  أحكامساتير ال تتناول بالتنظيم هذه المسألة وتكون فيها الد

 .داخلي  والقانون ال دولي  العلى موقفها من العالقة بين القانون 

ولكنها قلما تعترف  ةدولي  اللزامية للمعاهدة بالصفة اإل الدول مبدئيا تقر  أن  ضح لديناويت  
النظام نجري مقارنة بين سيح ولزيادة التوض .بسموهأو  داخلي  ن الو مباشر في القانخيرة بالنفاذ اللأل

 :الفلسطيني   الدستوري  الوضع و  ردني  األ الدستوري  

 :ردني  األ_النظام 1

 عليها تحميل خزانة الدولة للنفقات يترت بال تي  يفرق بين المعاهدات ردني  األ قانوني  النظام ال
ة، والتيأو  ين العامةي  ردناألالمساس بحقوق أو  ما باقي وأ ،مةتحتاج موافقة مجلس األ الخاص 

بمجرد  داخلي  في القانون ال ةدولي  البل تندمج المعاهدة لي ة هذه اآلإلى  فال تحتاج خرى األالمعاهدات 
ت  فقد .هاإبرام ة نص   ال ذيالملك هو  -1" أن  على 1958 عام ردني  األ( من الدستور  33)الماد 

 .حرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات واالتفاقاتيعلن ال

مساس الأو  عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات يترت بال تي  واالتفاقات المعاهدات-2
ةالأو  ةين العام  ردني  األحقوق ب  .1وافق عليها مجلس األمة "  إذاإال   ال تكون نافذة خاص 

ة الموافقة الواردة في متن ي ة آللم يحدد  ردني  األالدستور أن  والمالحظ منه ولم يقم  33الماد 
وفي مسائل عديدة تصدى  ردني  األالقضاء أن إال   ،بهذا الخصوص تشريعي ةحالة الالدستور باإل

ومن ذلك حكم محكمة التمييز  الدستوري  نص  لل اتفسير ر ووضع نهجا يمكن االعتماد عليه ملأل
تمس ال تي  ت فاقي اتاالأن  " استقر اجتهاد محكمة التمييز على :يقول ال ذيها أحكامة في احد ردني  األ

ةة والين العام  ردني  األحقوق  ة نص   لأعماالوافق عليها مجلس االمة  إذاإال   ال تكون نافذة خاص  الماد 
                                                           

    1954 لسنةتور االردني من الدس 33أنظر المادة 1 
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يصدر لهذه أن  وال يكفي لغايات إنفاذها نشرها بالجريدة الرسمية بل يتوجب ،من الدستور 33/2
 ها موضع التنفيذ " أحكامن يقضي بوضع الغاية قانو 

أن  ا وهيغير مباشرة لنفاذ المعاهدة وطني  آلي ة رسى أقد  ردني  األالقضاء أن  ضح لناذلك يت  بو 
ا وال يغني عن النور وتصبح حيز النفاذ ويعمل بها قضائي  إلى  يصدر بالمعاهدة قانون حتى تخرج

  .ذلك االكتفاء بنشرها

 ةدولي  اله هو مبدأ سمو المعاهدات أحكامفي مجمل  ردني  األالقضاء  رساهأ ال ذيالمعيار ن إ
تبرمها ال تي  ت فاقي اتاالوهذه ، 1تبرمها الدولةال تي  وذلك احتراما للمعاهدات ،الوطني  على القانون 
لو تعارضت نصوصها مع أنها واجبة التطبيق حتى و  ،على مرتبة من القوانين النافذةا الدولة هي 

 .تعارض فيما بينهما  عدم وجود معا في حال اً تطبيقهما نافذن أو  ،القوانينهذه  أحكام

( من الدستور 1فقرة )، (103) فقد جاء ذكره في المادة دولي  البالعرف  يتعل قما فيما أ
تمارس "نه أعلى نص  اذ ت ،العام   دولي  الالخاص ال القانون  دولي  الوذلك في مجال القانون  ردني  األ

القوانين النافذة المفعول في  أحكاموفق  الجزائي  و  ة اختصاصها في القضاء الحقوقي  ظامي  المحاكم الن
ال تي  ة والتجاريةالحقوقي   مورفي األأو  جانبالشخصية لأل األحوالنه في مسائل أالمملكة على 

ل تي ا ها ينفذ ذلك القانون بالكيفيةشأنب أخرى بتطبيق قانون بالد  دولي  القضت العادة في العرف 
 .عليها القانون "نص  ي

  :فلسطيني  نظام الال_2 

بشقيه   دولي  الو  الوطني  بين القانون  من أي تنظيم للعالقة فلسطيني  نظرا لخلو النظام ال
آلي ة من أي  2003 عامالمعدل  فلسطيني  ال األساسي  ونظرا لبقاء القانون   العرفيالمعاهداتي و 

المعاهدات  إبرامالتطرق للسلطة المختصة بيتم   ولم الوطني  ن بالقانو  دولي  التوطين ودمج للقانون 

                                                           
حكمها  ، وكذلك29/2/2004(، والصادر بتاريخ 3965/2003الدائرة الحقوقية رقم ) االردنية، انظر حكم محكمة التمييز .1

 األردنين ، نقال عن مجلة نقابة المحامين22/4/2004( والصادر بتاريخ 4309/2003)  الصادر عن الدائرة الحقوقية رقم 
 . 2005ا سنة وما تاله 1027ص 
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 فلسطيني  القضاء ال أحكامأن  كما ،لهاة قانوني  اللم يحدد المكانة أرض الواقع و وتنفيذها على  ةدولي  ال
صعوبة الجزم حول موقف إلى  ا يوديمتباينة ونادرة جدا مم   شأنوالممارسة العملية اليومية بهذا ال

 .دولي  البالقانون  داخلي  من عالقة قاننه ال  لسطيني  فالنظام ال

بالقانون  يتعل قفيما  فلسطيني  الالتنظيم التشريعي  عدم الوضوح فيأن  القد ظهر للقارئ جلي  
ةو  ي  ساناإلن دولي  ال حالة من االضطراب وعدم الثبات في إلى  قادنا ،ةدولي  البالمعاهدات  خاص 

ا دولي   التزمت بها فلسطينال تي  للمعاهدات داخلي  بعملية الدمج ال ال تي تتعل ق الممارسة العملية
إنفاذه عن طريق تم   وبعضها ،الرئاسي  المرسوم  إصدارآلي ة دمجه وتنفيذه عن طريق تم   فبعضها
ينبغي ال تي  الدمجآلي ة لعدم وجود تشريع يرسم  قانوني  القرار بقانون ولكن ذلك يعوزه السند الآلي ة 

 فلسطيني  المسودة الثالثة للدستور الأن  ومما يجدر ذكره. 1اها إلنفاذ المعاهدة وطني  أساس السير على
ت  فقد ،قد عالجت هذه المسألة صراحة ة نص  مجلس الوزراء  نه " يقر  أمنها على  79الماد 

 ،يبرمها أعضاء الحكومة بموجب الصالحيات المفوضين بهاال تي  ةدولي  الوالمعاهدات  ت فاقي اتاال
 والمعاهدات ت فاقي اتما االأ ،ويلزم لسريانها تصديق رئيس الدولة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية

الدولة التزامات خالفا أو  تحمل المواطنينأو  واردة في الموازنة فغيرنفقات  ةدولالتحمل خزينة ال تي 
ويناقش  .لنيابي إلنفاذهاموافقة أغلبية مجموع أعضاء المجلس اأيضا  فتستوجب ،للقوانين السارية

توطئة  ،سالمة أراضيهاأو  عليها مساس باستقالل لدولة يترت بال تي  المجلس النيابي المعاهدات
ويلزم لنفاذها موافقة غالبة المشاركين في هذا  ،لقيام الحكومة بطرحها على االستفتاء الشعبي العام  

 .2"االستفتاء

                                                           
بشأن  2014لسنة  4نفاذ المعاهدات الدولية بموجب مراسيم رئاسية نذكر منها: مرسوم رقم إأمثلة كثيرة على  . هناك1

المصادقة على اتفاقية حول إلغاء التأشيرات لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والموقعة بين الدولة فلسطين وجمهورية 
ية النظام وضمان اافحة الجريمة وحمة على اتفاقية التعاون في مجال مكبشأن المصادق 2014لسنة  5البيرو، مرسوم رقم 

 ية حقوق الفرد الموقعة بين دولة فلسطين وجمهورية روسيا االتحادية وغيرها الكثير.حما
لتالي: بير زيت ( على الرابط ا )جامعة. لالطالع على مسودة الدستور الثالثة، انظر برنامج دراسات التنمية 2

http://sites.birzeit.edu/cds/cds/NEW/arabic/constitution/constitution_3ed_drafthtmlK   تاريخ الزيارة
21/2/2016. 

http://sites.birzeit.edu/cds/cds/NEW/arabic/constitution/constitution_3ed_drafthtmlK
http://sites.birzeit.edu/cds/cds/NEW/arabic/constitution/constitution_3ed_drafthtmlK
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ة هذه إلى  وبالنظر نها وضعت أتبرم المعاهدة و ال تي  احة على الجهةصر نص  نجدها تالماد 
طرح آلي ة مع زيادة في التقييد بخصوص  ردني  األوردت في الدستور ال تي  قيودا شبيهة بالقيود

تمس استقالل الدولة وسالمة أراضيها على ال تي  المعاهدة على المجلس النيابي وطرح المعاهدات
 .هذه المسودة النور ، لم ترلفناوكما أس ،االستفتاء لمشاورة الشعب ولكن

لتقوم فلسطين من آلي ة من طرح ال بد  ف فلسطيني  الواقع التشريعي الحالي في إلى  وبالنظر
 ،حين صدور قوانين تنظم المسألةإلى  أبرمتهاال تي  خاللها بالوفاء بالتزاماتها تجاه المعاهدات

ة أو  هل هو النظام األحادي فلسطيني  ام اليتبناها النظال تي  األنظمةننا لم نستوضح أي أو  خاص 
  :لمعالجة المشكلة 1ان توهناك إمكاني   .ةدولي  اللتحديد إنفاذ المعاهدات  الثنائي  

لة ياالمكان"  إلغاءالنافذ لم يقم ب فلسطيني  ال األساسي  القانون أن  بإمكانية طرح فكرة تتعل ق :ىاألو 
 في العاموالمعدل  1952 في العامصدر  ال ذيو  نافذا في فلسطينان ك ال ذي ردني  األالدستور 
يمكن االعتماد  قانوني   أساسساري المفعول في الضفة الغربية فيمكن والحالة هذه كان ك اذ 1958

على  داخلي  ال قانوني  وكيفية دمجها في النظام ال ةدولي  الالمعاهدات  إبرامبعملية  يتعل قعليه فيما 
ة تناولته  ال ذيالنحو    .( منه كما أسلفنا 33)الماد 

 ،ه من قواعد دستورية بعكس ذلكحادي نظرا لخلو  أهو نظام  فلسطيني  النظام الأن  :االمكانية الثانية 
 االنضماميدفع ويحث على  األخير بأن  تفيد  األساسي  الواردة في القانون ة قانوني  الاإلشارات ن أو 
نفاذها وهذا ما رسخته  ةدولي  ال ت فاقي اتلال ة الماوا   :منه بقولها 10د 

 .ملزمة وواجبة االحترام ساسي ةاألوحرياته اإلنسان  حقوق -1

ات والمواثيق االقليمية عالناإلإلى  االنضمامبطاء على إدون  الفلسطيني ة الوطني ةالسلطة  تعمل-2
دون من  قابلة للتنفيذ ذاتيا ةدولي  ال ت فاقي اتوعليه تكون اال ."اإلنسان  تحمي حقوق ال تي  ةدولي  الو 

تكون المعاهدات نافذة ف ،ونحن نؤيد هذا الوجه من النظر ،داخلي  قرارها بموجب قانون إإلى  حاجة
حتى تكتسب المعاهدة صفة  داخلي  تضمينها في تشريع إلى  دون الحاجةمن ها برامإا بمجرد داخلي  

                                                           
 .49_48، ص مرجع سابق ،ستقالل والقضاةلال . المركز الفلسطيني1
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تها من الخصوم ثار دون حاجة إلمن بتطبيقها من تلقاء نفسه  الوطني  اإللزامية ويلتزم القاضي 
توحي بتبني  داخلي  قانون في  التي لم تقم بتنظيم هذه المسالة  الفلسطيني ةالسلطة  ن  إ :ويمكن القول

قد يتبنى تفسيرا ما تبعا للمسائل  ال ذيوهو  فلسطيني  القضاء الأن  هذا الموقف على الرغم من
 ."تحديد االتجاه في هذه المسألة يتم   المعروضة عليه حتى

نه من الممكن أقبل تعديله  1952 عام ردني  األتاريخ صدور الدستور النظر في بعد وأرى 
لاألخذ باإلمكانية   1946 عام ردني  األعدال للدستور هذا جاء م ردني  األالدستور ، فى المذكورةاألو 

الد متمثال بالوحدة بين الضفتين مرت بها البال تي  ر في الظروف السياسيةتمخض عن تغي  أن  بعد
كانت الضفة الغربية خاضعة للحكم  ، حين1950 عامبريل إ/ ان نسي 24ت بتاريخ التي تم  

تههذا الدستور على فلسطينان يعني سريوهذ  ،ردني  األ يلغى مرسوم دستور " 129/2 ، ففي ماد 
لغى دستور أقد  ردني  األوبهذا يكون الدستور   ،"مع ما طرأ عليه من تعديالت 1922 فلسطين لسنة

 األساسي  صدر القانون أن إلى  نافذا على فلسطين ردني  األوبقي الدستور  1922 عامن فلسطي
ال وما طرأ عليه من تعديالت  1952دستور  األخيرنواة للدستور ولم يلغ بوصفه  فلسطيني  ال

لبخصوص تطبيق االمكانية  وجهة النظرد هذا نؤي  لو  .تتعارض معه ى على فلسطين لخلو األو 
 اللجوء ،مكانيةخذنا بهذه اإلأ إذا ،من تنظيم هذه الحالة فيكون ممكنا فلسطيني  ال ي  األساسالقانون 

 .تكمل النقص الحاصلال تي  ردني  األنصوص الدستور إلى 

ة هذا الوجهةوقد يقول  ليشمل  ردني  األمن النظر لعدم صدور الدستور  بعضهم بعدم صح 
يفاء فلسطين بالتزاماتها الراهنة بعد ورة الزمة إلضر أقرب، بوصفها مكانية الثانية فتكون اإل ،فلسطين
 .ل النقص في القوانين النافذة قريباتكم  أن إلى  ةمهم   ةدولي   ات فاقي ةمن ثماني عشرة أكثر  توقيعها

تبرمها فلسطين في ال تي  ت فاقي اتنه ال غنى عن نشر االأنا نرى فإن  وفي االتجاه ذاته 
ةالنشر ضرورة حتمية أن  فقه يرى غلب الإن  أ  الجريدة الرسمية إذ لم تنظم ال تي  األنظمةفي  خاص 

ال يعذر  "نه أتبعا لقاعدة  داخلي  وللنشر قيمة تضفي على المعاهدة صفة التنفيذ ال ،هذه الحالة
الجهل بالقانون " فالنشر قرينة العلم به ومدعاة التطبيق له فيكون القانون بذلك في متناول علم 

 .على حد سواء فراداألالسلطات و 
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دستوري، فهو يستنبط ضمنا من النصوص الناظمة لعملية سن القانون  أساسوللنشر 
حد بجهله بالقانون أفال يعذر  ،وبذلك تقوم قرينة العلم ،ومنها النشر في الجريدة الرسمية داخلي  ال

 .1 اداخلي   اقانونبوصغها ويلزم القضاء بتطبيق المعاهدة بعد نشرها 

فلم نجد  ،ةدولي  البخصوص تطبيق المعاهدات واالتفاقات  قضائي ةال الممارسة شأنوب
أن " :ة في حكم لها بقولهاا العام  ئتهبهي الفلسطيني ةقضت محكمة النقض  فقد ،ذلكممارسة واضحة ب

 إسرائيلقوانين مقاطعة  ألغياقد  1972لسنة  481واألمر المعدل رقم  1967لسنة  71مر رقم األ
ة أن  وفي هذا الخصوص نجد ،58لسنة  10رقم  إسرائيلحد لمقاطعة ومنها القانون المو   43الماد 
ةال 1907 عاممن الئحة الهاي  بالحرب البرية قد أوجبت على سلطة االحتالل المحافظة  خاص 

ال تي  على القوانين المطبقة في البلد المحتل ما لم يحل دون ذلك مانع مطلق بحيث تبقى التشريعات
إال   هذه التشريعات إلغاءأو  الل سارية المفعول وال يجوز لسلطة االحتالل تعديلكانت عشية االحت

 71األمر رقم ان ك ولما أن،اقتضت ذلك مصلحة السكأو  تطلب ذلك المحافظة على امن قواته إذا
ومنها القانون  إسرائيلقوانين مقاطعة  إلغاء شأنب1972لسنة  481واألمر المعدل رقم 1967لسنة 

وعلى وجه الخصوص في المسائل المتعلقة 1958لسنة  10رقم  إسرائيلمقاطعة الموحد ل
التوسط والسمسرة في عملية أو  البيع محاوالتأو  بالصفقات العقارية المتصلة ببيع العقارات للعدو

الدولة  أم الهيئات أم فرادالسمسرة لألأو  التوسطأو  محاولة البيعأو  البيعان كأ بيع العقار سواء
ه تقرر لمصلحة ن  إبل  أن،بأمن قوات االحتالل وال مصلحة ظاهرة فيه للسك يتعل قوال  ،ذاتها

ويتعين على  دولي  الالقانون  حكامه يكون والحالة هذه مخالفا ألفإن   ،االحتالل ومواطنيه ومؤسساته
دولة محتلة سعت بوصفتها  إسرائيلأن  ذلك ،استبعاده واالمتناع عن تطبيقه الوطني  القضاء 

  وفي سبيل ذلك  ،الفلسطيني ةي األراضتسعى وبكافة الوسائل والطرق وتحت مسميات عدة لقضم و 
وسارعت في اقامة المستوطنات وأنشأت شركات  فعالتجرم هذه األال تي  التشريعات إلغاإلى  عمدت

ها ضعاف النفوس وخلقت شبكة من السمسرة والعمالء أصحابي العربية من األراضعدة لشراء 
بغية  األرضبل فرض واقع جديد على ان ورين والغاية من هذا كله ال تخدم مصلحة السكوالمز 

                                                           
) كلية  ، مجلة الحقوق وتعديالته 1952القيمة القانونية للمعاهدات في الدستور األردني عام . موفق سمور المحاميد، 1

 .213، ص 2011، العدد الرابع، 35(، الكويت، المجلد الحقوق جامعة الكويت
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ترسيمها من يتم   إسرائيلحدود أن  باعتبار ،ينفلسطيني  ا بالامتيازا خاص  أو  تمليكها حقاأو  ضمها
والمستوطنين وفي هذا كله مخالفة لقانون االحتالل الحربي وحدود سلطة ان خالل محراث االستيط

 .1" سن التشريعاتأو  إلغاءأو  لدولة المحتلة في تعديلا

ت من خالل هذا الحكم طبق ما  فلسطيني  القضاء الأن  وهكذا نالحظ    عامالهاي  ات فاقي ةعليه نص 
 حتى قبل انضمامأو  ات دستوريةإجراءذلك ضمن يتم   أن دون من الحرب البرية  شأنب 1907

ها أحكامحد أيدت محكمة االستئناف هذا التوجه إذ ورد القول في ولقد أ .ت فاقي ةهذه االإلى فلسطين 
 ت فاقي ةما أثير حول تعارض اال بأن  " نجد  :ة بقولهاداخلي  على القوانين ال ةدولي  البسمو المعاهدات 

ومع  الفلسطيني ة الوطني ةمع السيادة  ،ووكالة الغوث الفلسطيني ة الوطني ةالموقعة فيما بين السلطة 
ال تي  الحصانةأن  ذلك ،هذا الدفع واقع في غير محله بأن  أيضا  نجد ،السارية الفلسطيني ةين القوان

ووفق ما استقرت عليه قواعد القانون  ةدولي  اليتمتع بها المستأنف عليها تنبع ابتداء من المواثيق 
ي اجتماع الجمعية إقرارها فتم   قد المت حدة األمممجموعة مواثيق امتيازات وحصانة أن  ذلك ،دولي  ال

جرى اقرارها في ذلك ال تي  ( المت حدة األممالملحقة حول االمتيازات وحصانة  ت فاقي ة) اال :العمومية
ة على الحصانة في الدول المضيفة منظ محصول الآلي ة والتي نظمت  ،1946شباط  13االجتماع 
ة بموجب  عضاء تودع موافقتها على الوثيقة الدول األ بأن  وذلك  ،وما بعده 31قسم  :النهائيةالماد 

مسألة توقيع وزير العدل  فإن  وبالتالي  ،المت حدةلألمم  عام المتعلقة بمنح الحصانة لدى األمين
 .2المذكورة ال تدق بهذا الصدد "  ت فاقي ةلال

 .3دةمعدو  أحكامأسلو في  ات فاقي ةعلى تطبق  الفلسطيني ةقد درجت محكمة النقض و 
على الراهن ال يقوى  قانوني  ظل الوضع الفي  فلسطيني  النظام ال بأن  يتبين لنا ه أن  وخالصة القول 

التعامل مع التزامات على  ادراق قانوني  وحتى يصبح نظامنا ال شأنبالة قانوني  المواجهة التحديات 
واضح يحكم المسألة وحتى تتمكن فلسطين من القيام بإمكانياتها  قانوني  الدولة يجب وضع نظام 

                                                           
ت منظومة القضاء والتشريع في فلسطين " المقتفي " . منشورا24/6/2012، جلسة 116/2010. نقض جنائي رام هللا رقم 1

 .5/1/2016الزيارة تاريخ 
 .مرجع سابق، منشورات المقتفي، 4/3/2009، جلسة 90/2009الحقوقية ( رقم  )الدائرة. استئناف رام هللا 2
 .المرجع السابق، 19/10/2003،جلسة 20/2003رقم  الحقوقية( )الدائرة. منها حكم محكمة النقض 3
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يصدر قرارات بقانون أن  ظل هذه الظروف االستثنائيةفي رئيس دولة فلسطين و على  فإن  ة انوني  قال
تضطلع بحجم المشكلة وترسم أن أيضا  قضائي ةجه الصعوبات وعلى السلطة الامؤقتة تو آلي ة توضح 
فاء معناه عدم مقدرة فلسطين على الو فعلى ما هي عليه  مورما بقاء األأ شأنواضحة في الآلي ة 

  .الملقاة على عاتقها ةدولي  البالتزاماتها 

 :اإلنسانيّ  الدوليّ  القانون  وطنّية لتطبيق تشريعات بإصدار االلتزام: الثاني المبحث

واكتمال العناصر  والمصادقة عليها ي  ساناإلن شأنذات ال ةدولي  ال ت فاقي اتلال االنضمامبعد 
 كاف ة ات الضرورةجراءاإل كون لزاما على الدولة اتخاذية العرفيللقاعدة كاف ة ة المعنوي  ة و المادي  

لتطبيق القانون  الوطني ةالتشريعات  إصدارومن ضمنها  داخلي  لتطبيق هذه القواعد في القانون ال
، ي  ساناإلن دولي  الونشر قواعد القانون  العالمي  االختصاص  الوطني  وومنح القاضي  ي  ساناإلن دولي  ال

 حق.اللمبحث الالتي سنتحدث عنها في ا

  :الوطنّيةالتشريعات في  يّ ساناإلن دوليّ الإدخال قواعد القانون  :األّولالمطلب 

ذات  ي  ساناإلن دولي  المعاهدات جنيف وغيرها من معاهدات القانون إلى  مام فلسطينبانض
تمارسها في ال تي  وفي اطار سلطتها ،احترام هذه المعاهداتان بضمهي الصلة تكون قد تعهدت 

ة لهذا الغرض ضروري  لتدابير الجميع افيها اتخاذ  طرافواذ تلزم معاهدات جنيف األ ،دود اقليمهاح
ة قواعد ومبادئ داخلي  شراف على تنفيذها من خالل تضمين قوانينها العطاء التعليمات الالزمة واإلا  و 

اهلها من تعارض معها لتضطلع بما ترتبه على ككل  زالة ا  و  نساني ةاإلتتوافق مع المعاهدات 
ة داخلي  الوسائل الكل  ملزمة تقتضي اتخاذ  قوةً  ي  ساناإلن دولي  التضع قواعد القانون  بأن  التزامات 

 .الالزمة األنظمةالنفاذه ومنها القوانين و 

ذاو   ةدولي  العن تنظيم مسألة سمو المعاهدات  الفلسطيني ةسكوت التشريعات أن  ما اعتبرنا ا 
يفسر أن إلى  دافع ،هذه المسألة إزاءواضح  قانوني  تبني نظام أو  دمهة من عداخلي  على القوانين ال
واضح  قانوني  يجاد تنظيم إحين إلى  ،ةداخلي  سمو المعاهدات على القوانين ال لصالحهذا السكوت 

ة داخلي  تخضع قوانينها الأن  من واجب فلسطينو   .الوفاء بالعهد" مبدأشيا مع " اتم ،المعالم
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 إصدارالتزامات وما تفيده منها من حقوق من خالل  ةاألخير وما تمليه عليها لمصلحة المعاهدات 
 محدد. قانوني   إطارة ضمن ضروري  التشريعات واللوائح ال

أو  تشريعي ةقد تصدر عن السلطة الال تي  ةقانوني  ال عمالاألكل  ويقصد بالتشريعات واللوائح 
وبروتوكوليها  نساني ةاإلجنيف  ات فاقي اتبيق وتكون ذات صلة بتط ،السلطة التنفيذية على حد سواء

ي  ساناإلن دولي  الالقانون  ات فاقي اتمن  ات فاقي ةأو  ية معاهدةأأو  يناإلضافي  
1 . 

  تشريعي ةوفي هذا السياق قامت فلسطين وفي ظل غياب المجلس التشريعي باتخاذ تدابير 
  عام   بشكل عام  ال دولي  الخاص والقانون  بشكل ي  ساناإلن دولي  البغية انفاذ القانون  إيجابي ةكخطوة 

 :ومنها ي  ساناإلن دولي  الفاذ القانون نإ شأنذ صدر عن رئيس دولة فلسطين مراسيم وقرارات بإ
ي  ساناإلن دولي  الللقانون  الفلسطيني ة الوطني ةاللجنة  إنشاء شأنب 2016لسنة  2المرسوم رقم 

2، 
 و شأنالمتعلق بذات ال 2003لسنة  15رقم  الرئاسي  مرسوم ما يتعارض معه من الكل   ألغى ال ذيو 

والبلورة الحمراء األحمر استعمال شارات الهالل والصليب  شأنب 2015لسنة  15القرار بقانون رقم 
ادراجها في ملحق  ذلك، وسيتمإلى  ت الضررةما اقتض ونحللهمحتواهما إلى  شيروسنوحمايتها. 
 .هذه الدراسة

 ( 2016لسنة  2رقم  الرئاسي  والمرسوم  2003لسنة 15رقم  الرئاسي  المرسوم) اللجنة  إنشاء
 ي  ساناإلن دولي  الللقانون  الوطني ة

يحمل  ال ذيو  الرئاسي  هو المرسوم  شأنخطتها دولة فلسطين في هذا الال تي  هم الخطواتأ من ان 
والتي يرأسها  ي  ساناإلن ولي  دالللقانون  الفلسطيني ة الوطني ةاللجنة  إنشاء شأنب 2003لسنة  15الرقم 

ة تضمنتها  ،هدافاألد من و تعنى بعد 3 ،فلسطيني  الاألحمر الهالل   :الرابعة من المرسوم وهيالماد 
 وتعزيز الوعي به. ي  ساناإلن دولي  النشر القانون  -1

                                                           
 .420، ص مرجع سابقبكي، نالع د.نزار .1
. ونشر المرسوم الرئاسي 13، ص 115، العدد 11/10/2015نشر القرار بقانون المذكور في الوقائع الفلسطينية بتاريخ  2

 .21، ص 117في العدد  24/1/2016المذكور في الوقائع الفلسطينية بتاريخ 
 من المرسوم.  المادة الثانية. انظر نص 3
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 ببرامج التدريس بالجامعات والمعاهد. ي  ساناإلنالقانون  إدراج-2

والتنسيق لهذا الغرض مع الهيئات  ي  ساناإلن دولي  الصد وقواعد القانون تعزيز التنفيذ الخالق لمقا -3
 ذات العالقة. ةدولي  الة و واإلقليمي   الوطني ة

 .ي  ساناإلن دولي  الالقانون  حكامرصد وتوثيق االنتهاكات أل -4

 .ي  ساناإلنالقانون  حكامالتطبيق الخالق أل شأنتقديم اقتراحات للجهات المختصة ب  -5

احترامه ان وضم ي  ساناإلن دولي  اللتطبيق القانون  الوطني ةلخبرات والقدرات رفع مستوى ا  -6
ه ووضع الخطط والبرامج الالزمة لهذا أحكامتعترض تطبيق ال تي  والتغلب على المعوقات

 الغرض. 

 . ي  ساناإلن دولي  الللقانون  ساسي ةاألبما ينسجم والمبادئ  الوطني ةتطوير التشريعات  -7

إلى  فلسطيني  ال االنضمامقد صدر في ظل غياب ان ك نهأهذا المرسوم  ومن المالحظ على
ذ استند المرسوم في ديباجته على توصيات إين اإلضافي  وبروتوكوليها  األربعجنيف  ات فاقي ات
 11995 عاماألحمر والهالل األحمر للصليب  ةدولي  الالسادس والعشرين للحركة  دولي  الالمؤتمر 
تعديل بوينادي  ي  ساناإلن دولي  الالنشر والتطبيق للقانون  آلي ات رسوم يعززالمأن أيضا  والمالحظ

 .ي  ساناإلن دولي  الللقانون  ساسي ةاألبما ينسجم مع المبادئ  الوطني ةالتشريعات 

كما ذكرنا سابقا صدر مرسوم  ي  ساناإلن دولي  المعاهدات القانون إلى  وبعد انضمام فلسطين
 الفلسطيني ة الوطني ةاللجنة  إنشاء شأنب 2016لسنة  2يحمل الرقم  جديد عن رئيس دولة فلسطين

 ،داريا ومالياإوسع وينظم عمل اللجنة أ بشكليوضح اختصاصات اللجنة  ي  ساناإلن دولي  الللقانون 
 الفلسطيني ةة التحرير منظ مل األساسي  النظام  حكاموأل 2003لسنة  األساسي  القانون إلى  مستندا

،ساناإلن دولي  الالقانون  ات فاقي اتإلى  ام فلسطينوعطفا على انضم  األربعجنيف  ات فاقي اتبما فيها  ي 

                                                           
د في جنيف في نفاذ القانون الدولي اإلنساني والمنعقذا المؤتمر على شروط االعتراف بالجمعيات الوطنية إل. ينص ه1

 .1995عام  كانون ثان  /دسيمبر
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تعزيز احترام قواعد  أهمي ةفلسطين بان يمإوقد جاء في ديباجته ما يؤكد  .ةاإلضافي  والبروتوكوالت 
ن ال ذي صشخاتوفير الحماية لألان ووضعها موضع التطبيق لضموأعرافه  ي  ساناإلن دولي  الالقانون 

ةو  ،الحربية عمالاألفون عن المشاركة في يتوق  أو  ال يشاركون   األعيانولحماية  ،المدنين خاص 
 دولي  التتنافى مع مبادئ القانون ال تي ووسالئها  الحرب ساليبأاستعمال  من خالل حظر ،المدني ة
،ساناإلن  .خالل النزاعات نساني ةاإلحفاظا على الكرامة ونصوصه،  ي 

لفي مادته ، ظ على هذا المرسوموالمالح  وطني ةلجنة  إنشاءعلى نص  قد  ، أن هىاألو 
ن إ السابق اذ 2003 عامانشأها مرسوم ال تي  اللجنة لتحل محل   ي  ساناإلن دولي  الة للقانون فلسطيني  
ة   .هأحكامما يتعارض مع كل  السابعة من المرسوم الجديد تلغي الماد 

 يتعل قنية من المرسوم تكون مرجعا استشاريا لدولة فلسطين فيما وهذه اللجنة وفقا لمادة الثا
في ان ك مترئسة لها كمااألحمر جمعية الهالل تعد  ولم  ،وتطبيقه ي  ساناإلن دولي  البنشر القانون 

 .فلسطيني  الاألحمر عضائها يكون جمعية الهالل برئاسة وزارة الخارجية ومن أ كل  تشبل ت ،السابق

 دولي  الاحترام مبادئ القانون ان اللجنة وفقا للمادة الثالثة من المرسوم ضمومن صالحيات هذه 
  :من خاللونشها  ي  ساناإلن

من  ،ه بين مختلف شرائح المجتمعأحكاموتعزيز الوعي ب ي  ساناإلن دولي  النشر القانون  -1
 .ات والمعاهدناهج التدريس في المدارس والجامعم إلدراجه فيخالل السعي 

 ،ي  سرائيلفي مواجهة انتهاكات االحتالل اإل ي  ساناإلن دولي  المثل للقانون ف األتقديم التوظي -2
ةو  ،فلسطيني  بما يساهم في توفير الحماية للشعب ال وفي االرتقاء المستمر  ،المدني ين خاص 

العليا لشعبنا ودفاعا عن  الوطني ةخدمة للمصلحة  فلسطيني  ال قانوني  وال داء السياسي  في األ
 .حقوقه

ورفع توصيات بما يلزم من وتوثيقها،  ي  ساناإلن دولي  الالقانون  أحكامانتهاكات  درص -3
 .خطوات لمواجهتها
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 ،وتقديم مشاريع قوانين ،مراجعة التشريعات النافذة ذات العالقة وتقديم االقتراحات لتطويرها -4
 ويكفل مواكبة ما يشهده من مستجدات ي  ساناإلن دولي  الالقانون  أحكامبما ينسجم و 

 .اتتطو ر و 

والمشاركة في المؤتمرات االقليمية  ي  ساناإلن دولي  الللقانون  الوطني ةان التنسيق مع اللج -5
 .الوطني ةان للج ةدولي  الو 

 أحكامينبغي اتخاذها بموجب ال تي  تطبيق التدابير شأنتقديم اقتراحات للجهات المختصة ب -6
 .ومتابعة تنفيذها ي  ساناإلن دولي  الالقانون 

 األحمروالهالل األحمر حماية شارات الصليب ان الجهات المختصة لضم العمل مع -7
وذلك بالتنسيق والتعاون مع  ،ةاإلضافي  الكرستالة / البلورة الحمراء إلى  اإلضافةب واحترامها،

 .ذات العالقة خرى األوالجهات الرسمية  فلسطيني  الاألحمر جمعية الهالل 

احترامه والتغلب ان وضم ي  ساناإلن دولي  الانون رفع مستوى الخبرات والقدرات لتطبيق الق -8
 .ووضع الخطط والبرامج الالزمة لهذا الغرض ،هأحكامتعترض تطبيق ال تي  على المعوقات

للصليب  ةدولي  المادته الرابعة على وجوب تعاون اللجنة مع اللجنة  المرسوم فينص  وقد 
  .1هاأهدافلتحقيق غاياتها و األحمر 

  والبلورة األحمر استعمال وحماية شارات الهالل والصليب  2015لسنة  15قرار بقانون رقم
 .الحمراء

 شأنب 2015لسنة  15ونشره فقد صدر مؤخرا القرار بقانون رقم  دولي  النفاذ القانون إطار إفي 
رئيس دولة فلسطين.  والبلورة الحمراء عناألحمر لصليب وااألحمر استعمال وحماية شارات الهالل 

 دولي  الف الشارة بما ينسجم والقانون وعر   .هذا القانون وزارة الخارجية للقيام على تنفيذهوقد اختص 
لفي مادته  ي  ساناإلن  ،م 1949 عامجنيف  ات فاقي اتالشارات المعترف بها ب إحدى هابأن  ى األو 

                                                           

 .6201لسنة  2الملحق المادرة الرابعة من المرسوم الرئاسي رقم  . أنظر1 
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 فقد عر  و  ،والبلورة الحمراءاألحمر والصليب األحمر وهي شارة الهالل  ،ةاإلضافي  وبروتوكوالتها 
 نساني ةاإل غاثةاإل أعمالالحكومة للقيام ب ا منها هيئة مخولة رسمي  بأن   الوطني ةالجمعية أيضا 
 أحكامو األحمر والهالل األحمر للصليب  ةدولي  المبادئ الحركة إلى  هاأعمالوتستند في  ،ةالتطوعي  
،ساناإلن دولي  الالقانون  وهي في فلسطين  ،ادولي  ا الشارات الثالث المعترف فيه إحدىوتستخدم  ي 

  1.فلسطيني  الاألحمر جمعية الهالل 

ة فقد اعتبرت  ااستداللي  وبوصفه مرجعا   األربعجنيف  ات فاقي ات أحكامالثانية من هذا القانون الماد 
لة بما في ذلك الملحق اإلضافي  وبروتوكوالتها  1949 عامب آ 12المؤرخة في  للبروتوكول  األو 

ل اإلضافي   نظام الجمعيات و  ،الطبي  ة ووسائل النقل الطبي  لمتعلق بقواعد تحقيق هوية الوحدات ا األو 
والبلورة الحمراء وتعديالته مرجعا األحمر والهالل األحمر استعمال شارات الصليب  شأنب الوطني ة

  .هذا القرار بقانون  أحكاماستدالليا لتوافقها مع 

ت و  ة نص   :هيون في تسعة بنود، هذا القان أهدافعلى  الثالثةالماد 

 .والبلورة الحمراء على قاعدة بيضاءاألحمر حماية شارات الصليب االحمرو الهالل  -1

 .األحمروتسمية الهالل األحمر حماية تسمية الصليب  -2

على  الطبي  ة ووسائل النقل الطبي  حماية الشارات المميزة المخصصة لتحقيق هوية الوحدات  -3
 .هذا القرار بقانون  أحكامبمقتضى النحو المبين في النظام الصادر 

التسمية الواردة في أو  تستخدم الشارةال تي  والمعدات واالجهرزة المنشآتو  المبانيحماية  -4
 .الفقرات السابقة لتمييزها

االماكن بالسرعة إلى  ة بكافة انواعها والوصولالطبي  الطواقم  فرض احترام الشارة لتسهيل مهام   -5
  .الممكنة ودون اعاقة

                                                           

 .2015لسنة  51ى والثانية من القرار بقانون رقم األولالملحق المادة  انظر .1 
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 .ة الضحاياحماي -6

  .ةالطبي  للطواقم  األمانتوفير  -7

  .ةالطبي  االرتقاء بمستوى المهام  -8

  1 .يواء الضحاياإتوفير الحماية لمراكز  -9

ه على حماية الشارات والمعدات أهدافومن هذا المنطلق فال يقتصر دور هذا القانون في تحقيق 
ية ضحايا الحرب وتوفير الحماية ليشمل بالحما بل يمتد   ،ة فقطالطبي  وووسائل النقل  المنشآتو 

 .ي  ساناإلن دولي  الوبما ينسجم مع قواعد القانون  ،ذلك في زمن الحربكل  و  إيوائهم،لمراكز 

مادته السابعة على حظر اساءة استخدام الشارة وذلك انسجاما مع  القانون فيهذا نص  وقد 
 .اء العمليات القتاليةثنفي أالمتعلقة بحظر الغدر  ي  ساناإلن دولي  القواعد القانون 

تطبيقها حال ارتكاب  الوطني  نه قد وضع عقوبات تفرض على القاضي أوالمميز بهذا القانون 
ة ذ وردت في إ ،جرائم وقت الحرب وعقوبات حال ارتكابها وقت السلم الثامنة منه عقوبات قد الماد 

 :الحرب، وهيوقت  األحوالد في بعض السجن المؤب  إلى  تصل

ما أو  أردني  بغرامة ال تزيد على مائتي دينار أو  ،بس لمدة ال تزيد على سنتينيعاقب بالح -1
من استعمل عمدا في وقت الحرب كل   ،بكلتا العقوبتينأو  ،ايعادلها بالعملة المتداولة قانون
ية أأو  شارة البلورة الحمراءأو األحمر شارة الهالل أو األحمر وبدون وجه حق شارة الصليب 

 .خرها خلق االلتباس لدى اآلشأنمن  ،دة لهامقل  أو  أخرى رة مميزة شاأو  عالمة

 ،( من هذه المادة1في الفقرة ) عمالاألمر باقتراف أأو  من اقترفكل  د يعاقب بالسجن المؤب   -2
ويقصد  ،الصحيةأو  جسيمة بسالمته البدنية أضرار إلحاقأو  بهدف الغدر للتسبب بوفاة الخصم

                                                           

 .2015لسنة  15أنظر الملحق المادة الثالثه من القرار بقانون رقم  .1 
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مال وسائل الغش والتدليس بهدف الخداع لحث الخصم وتحفيزه على لهذه الغاية استع 1بالغدر
ي  ساناإلن دولي  الله الحق في التمتع بالحماية وفقا لقواعد القانون  بأن  االعتقاد 

2 . 

ة وقد ورد في  لذ تعاقب الفقرة إ ،التاسعة منه على عقوبات لجرائم ترتكب وقد السلمالماد  ى األو 
من ساء استخدام الشارة أمن كل   أردني  ال تزيد على مائة دينار ال تي ي ة آلمنها بعقوبة الغرامة الما

عن خمسمائة دينار  بما ال يقل  آلي ة وتعاقب الفقرة الثانية منها بعقوبة الغرامية الم ،دون وجه حق
لالمنصوص عليها في الفقرة  فعالت األأد   إذا ،أردني  لفي دينار أوال يزيد على  أردني   ه ى من هذاألو 
ة  ساعد في تنفيذ أو  الصحيةأو  جسيمة بالسالمة البدنية أضرار إلحاقأو سان نإوفاة إلى الماد 
 .3أخرى جريمة 

بجماية  يتعل قفيما  ي  ساناإلن دولي  القانون خطوة فاعلة لتطبيق القانون الوبذلك يكون هذا القرار ب
اقب على جريمة الغدر ة وضحايا الحرب وكذلك عالطبي  الشارات المذكورة وكذلك الطواقم 

ه وهذا ما يدلل على سعي فلسطين أحكامم و جبما ينس ي  ساناإلن دولي  الالمنصوص عليها في القانون 
ةو ة داخلي  في تشريعاته ال ي  ساناإلن دولي  الدماج القانون إوبخطى حثيثة على  بعد توقيع  خاص 
 .ذكره سابقا دماج كما مراإل آلي ات ه ورغم غيابات فاقي اتفلسطين مؤخرا على 

تطبيق  من أجل الفلسطيني ةأننا تحدثنا عن الجانب التشريعي الشحيح الصادر من السلطة  بماو 
نفاذه وطنيا، ي  ساناإلن دولي  الالقانون  تتخذها ال تي  قضائي ةالتدابير الإلى أيضا  نشيرأن  بد ال وا 
القانون  بإنفاذلتزام الدول من ا نوعاتعد  والتي  ي  ساناإلن دولي  الفي معاهدات القانون  طرافالدول األ

داخل الدولة بعد اتخاذ التدابير  قضائي ةوتأتي التدابير ال ،وكفالة احترام قواعده ي  ساناإلن دولي  ال
فيقع على عاتق الدول معاقبة منتهكي  ،اداخلي   ي  ساناإلن دولي  المج القانون لدالالزمة  تشريعي ةال

 دولي  الالقانون  ت فاقي اتانتهاكا جسيما التعد  ن يرتكب جريمة مكل  هذا القانون ومالحقة  أحكام

                                                           
بدافع أن "تقدم الحضارة يجب أي يؤدي إلى التخفيف  1868جاء الول مرة في إعالن سان بيترسبورغ لسنة . وحظر الغدر 1

 إلنسانية.ا العسكرية والمعاملةمكان من ويالت الحرب" باعتماد مبدأي الضرورة قدر اإل
 . 2015لسنة  15القرار بقانون رقم  أنظر الملحق المادة السابعة والثامنة من .2
 2015لسنة  15أنظر الملحق المادة التاسعة من القرار بقانون رقم .  3
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 ات فاقي اتوفق ما ورد ب أخرى محكمة دولة إلى  تسليهأو  الوطني ةمحاكمها  أمامومحاكمته  ي  ساناإلن
  .1جنيف لمحاكمته كمجرم حرب

 ةنساني  اإلمعاهدات جنيف إلى  االنضمامدولة حديثة العهد في بصفتها فلسطين  ولكن  
لوبروتوكولها  لتضمين القانون  تشريعي ةات الجراءاإل جميعلم تتخذ  ؛مر ذكرهاال تي  سبابولأل األو 

فمثال يصعب على القاضي الجزائي وفقا لمبدا  .ةداخلي  في منظومة تشريعاتها ال ي  ساناإلن دولي  ال
زم بهذا المبدا لتعلقه فيلتنص  ها شأنيطبق عقوبات على جرائم لم يرد بأن  شرعية الجرائم والعقوبات

جرائم ستكون محل نظر لعدم كال ي  ساناإلن دولي  المن انتهاكات القانون  اكثير  فإن   لذا ،عام  ال بالنظام
ةال ةدولي  الاستقاؤها من المعاهدات يتم   وجود نصوص محددة ولكي  ي  ساناإلن دولي  البالقانون  خاص 

النظر في تشريعاتها  إعادةفعليها  الجنائي   شأنبال توفر فلسطين المناخ المناسب لتطبيق هذا القانون 
ما ذكرناه يقوي دور فلسطين و  التزمت بهاال تي  تضمن قواعد مصدرها من المعاهداتلالجزائية 
وتسليم المجرمين  قضائي ةكتقديم المساعدة ال دولي  الدولة في  مجال التعاون القضائي بصفتها 
 .للعدالة

ل ضافي  اإلالبروتكول إلى  وبالرجوع ةانضمت اليه فلسطين وب ال ذي األو  ة نص   خاص  الماد 
كبر قسط أخر منها لآلكل  السامية المتعاقدة بتقديم  طرافعلى التزام األنص  منه نجدها ت 88/1

 ت فاقي اتاال حكاماالنتهاكات الجسيمة أل شأنتتخذ بال تي  جنائي ةالات جراءباإل يتعل قمن المعاونة فيما 
تجري خارج ال تي  جنائي ةالات جراءوذلك كتقديم المساعدة المتبادلة في مجال اإل ،ولالبروتوكأو 

القانون  حكاموبذلك تكون من طبيعة الجرائم المرتكبة انتهاكا أل ،جنبي ةاأل حكامالبالد وتنفيذ األ
 .عي تعاونا قضائيا من الدولدنها عابرة للحدود وتستأ ي  ساناإلن دولي  ال

ة ام بالتعاون في مجال تسليم المجرمين قد تضمنته االلتز أن  ونالحظ من  88/2الماد 
ل اإلضافي  البروتوكول  في شؤون  السامية المتعاقدة طرافوالتي تتحدث صراحة على واجب األ األو 

تولى طلبات تسليم المجرمين العناية  بأن  ويتضمن هذا الواجب التزام الدول  ،تسليم المجرمين
                                                           

من البروتوكول اإلضافي  58" والمادة  146، 129، 50، 49نصوص المواد المشتركة من اتفاقيات جنيف "  . انظر 1
 .األول
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ة ثابتة لمحاكمتهم شريطة استبعاد قانوني  ة من طرف دولة لها مصلحة كانت مقدم إذا الالزمة
 .1طلب التسليم إليهاالشروط الواردة في قانون الدولة المقدم 

جنيف  ت فاقي اتتطبيقا ال أعالهذكرناها ال تي  ويقع على عاتق فلسطين تنفيذ هذه المبادي
فقد  اإلطاربذلك وفي هذا  خاص  تشريع إلى  ةواجبة النفاذ ذاتيا دونما حاجتعد  وبروتوكوليها والتي 

ويأتي هذا  اإلطار" االنتربول " خطوة جيدة في هذا  ةدولي  الالشرطة إلى  جاء انضمام فلسطين
أن من  رغمعلى الو  ةدولي  ال جنائي ةالضمام فلسطين للمحكمة نخطوة الحقة على اأيضا  االنضمام

إال   ين على مستوى الجرائم العاديةالجنائي  بادل المجرمين بت ساسي ةاألة االنتربول تعنى بالدرجة منظ م
جرائم  مرتكبوومنهم  ةدولي  ال جنائي ةالداة تنفيذية للتسليم المجرمين للعدالة أنها في الوقت ذاته أ

من نظام تبادل المعلومات مع االنتربول في مجال مكافحة الجريمة أيضا  الحرب وتستفيد فلسطين
ذاو  رهابإلعبر الحدود وجرائم ا  االنتربول يفيد كما قلنا في مجال مالحقة المجرمين الخواصان ك ا 

سيقوم بمالحقة مجرمي الحرب  ةدولي  ال جنائي ةالداة تنفيذية للمحكمة أانه وبصفته إال   ،وتسليمهم
  .هذه المحكمة أمامما تقدمت فلسطين بشكوى  إذا ينسرائيلاإل

 أهمي ةلقضيتهم لما له من  ي  ساناإلن دولي  الالعميقة للقانون  همي ةاأل ادركو أن فلسطيني  الأن  بماو 
نظرا لخضوعهم لالحتالل العسكري  المدني ينفي الحفاظ على حقوق  ال سي ما ،صعدةاأل جميععلى 

جعة القوانين اوبمر  ،ولفت النظر حول هذه القضية دولي  ال عامال يأييد الر أوللحصول على ت
وقواعده.  ي  ساناإلن دولي  الالقانون  أحكامفي  اك شح  هناأن  نرى  ي  فلسطينال الوطني ةوالتشريعات 

ة التمتع ولوي  أالظروف  األوقاتفي جميع  2004لسنة  7في قانون الطفل رقم للطفل  مثال أن   رى نف
ة كما ألزمت هذه  غاثةاإلبالحماية والرعاية و  وجميع حقوقهم  طفالالدولة الحفاظ على حياة األالماد 

من يرتكب كل  خاذ التدابير المناسبة لمالحقة ات  و  ،مسل حةالالطوارئ والكوارث والنزاعات في حاالت 
ت وكذلك  ،نساني ةاإلضد   جرائمأو  جريمة من جرائم الحرب طفالبحق األ ة نص  من ذات  462الماد 

                                                           
ورغم  30/10/1985تعاون القضائي والتي دخلت حيز التنفيذ في ل. علما بأن فلسطين منضمة إلى اتفاقية الرياض العربية ل1

نها أول اتفاقية تنضم إليها فلسطين في مجال التعاون القضائي دون أن  أأن هذه االتفاقية تقتصر على الدول العربية إال
 من هذه االتفاقية. 25ول األطراف بموجب االتفاقيات الدولية بالشأن انظر المادة تتعارض شروطها مع ما التزمت به الد

 .2004لسنة  7ن الطفل رقم و من قان 46المادة  انظر .2 
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خاذ ات  وألزمت الدولة  مسل حةالالنزاعات أو  عسكري ةال عمالاألفي  طفالالقانون حظر استخدام األ
خاذ التدابير المناسبة للتأهيل البدني ذلك كما أوجبت الدولة ات  ان ات والتدابير الالزمة لضمجراءاإل

 .لضحايا المنكبين نتيجة النزاع المسلحلاالندماج االجتماعي  ا عادةوالنفسي و 

ز القانون ، المعني بتعزيدولي  الة على الوثيقة الختامية للمؤتمر الدبلوماسي منظ متوقيع اللن وكا
 عام فلسطيني  ي قانون العقوبات الثوري الله األثر في تبن  ان ك ؛1977 في العاموتطويره  دولي  ال

 1949 عامجنيف  ات فاقي اتوالتي نادت بها  ،غاية في العمق أحكاميحوي على  ال ذيو  1979
 تتعل قوالتي  إليهر عليها القانون المشانص  ال تي  ةالهام   مواد  ومن ال .نااإلضافي  ها وبروتوكوال
ة دولي  البالقانون  من أقدم على سرقة كل  منه على أنه "يعاقب باألشغال الشاقة  157 اإلنساني  الماد 
كذلك . و  عسكري ةال عمالاألمن األعداء في منطقة ان ك مريض، حتى لوأو  جريحأو  جثة ميت
ت  ة نص  من أوقع كل  شاقة المؤقتة من القانون نفسه على أنه "يعاقب باألشغال ال 158الماد 

 العنف". وعلى الرغم من أعمالمريض ال يقوى على الدفاع عن نفسه، عمال من أو  بشخص جريح
تـأتي  مواد  هذه الأن إال   لم يسجل لها النظر في مثل هذه القضايا الفلسطيني ة عسكري ةالالمحاكم أن 

 .ساناإلن دولي  الأرساها القانون ال تي  القواعد مع أهم   انسجاما

ة كما  حينسرى الحرب أموضوع  تعالج األخيرالثامنة من الفصل الثالث من القانون  أن الماد 
ت عطاء أي إ دون من ن يخضعون لهذا القانون هم أسرى الحرب، ال ذيمن بين أن  على نص 

قانونها العسكري إلى  أسرى الحرب الفلسطيني ةة التحرير منظ م. ويأتي إخضاع أخرى تفاصيل 
ة مع  جاماانس  12خة في معاملة أسرى الحرب المؤر   شأنجنيف الثالثة ب ات فاقي ة من 84و  82الماد 

 .1949آب/أغسطس 

ة نص  وقد جاء   األوامر"يخضع أسرى الحرب للقوانين واللوائح و  :كما يلي ت فاقي ةمن اال 82الماد 
 تأديبي ةأو  قضائي ةات إجراءتتخذ  أن وللدولة الحاجزة .بالدولة الحاجزة مسل حةالالسارية في القوات 
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 بأي. على أنه ال يسمح األوامرأو  اللوائحأو  أي أسير حرب يقترف مخالفة لهذه القوانين إزاء
 .1هذا الفصل أحكامعقوبة تخالف أو  قضائي ةمالحقة 

ري سا ردني  األالعقوبات  وقانون  3200 لسنةل د  المع فلسطيني  ال األساسي  ن و ا بالنسبة للقانم  وأ
من قواعد القانون  أي  إلى  البت ةلم يتطرقا ف ،1960لسنة  16رقم  الفلسطيني ةي األراضالمفعول في 

  في نصوصها. ي  ساناإلن دولي  ال

هذه أن  نيتبي   ي  ساناإلنة لها عالقة بالقانون فلسطيني  عرضه من تشريعات تم   في ضوء ماو 
توسيع نطاق هذه  الحكومي ةالجهات غير بعض  محاوالتالتشريعات بقيت محدودة على الرغم من 

بين بعض  الفلسطيني ةي األراضفي  داخلي  حوادث االقتتال المسلح الأن  التشريعات. وعلى الرغم من
مستوى إلى  وتتوسع تطو رولم تن بقيت محدودة ومحصورة حتى اآل الفلسطيني ة عسكري ةالالتشكيالت 
ي األراضفي  نساني ةاإلاألوضاع  إليهاقد تؤول ال تي  الخطورةإلى  هذه مؤشراتأن إال   حرب أهلية
  ة في حال تفاقم هذا النزاع.المحتل   الفلسطيني ة

أثناء في السارية وأحكامه  ي  ساناإلن دولي  القد أظهرت هذه الحوادث عدم التقيد بقواعد القانون و 
لكات على نحو ال تفتضيه وقد تجلى ذلك في االستهداف المتعمد للممت ،ةداخلي  ال مسل حةالالنزاعات 

غير مشاركين مباشرة في القتال واالعتداء على حرمة  أشخاصوفي عمليات قتل آلي ة ضرورات قت
طالق النار العشوائي مم   من الضحايا في  ادعدا أوقع المستشفيات وا عاقة حركة سيارات اإلسعاف وا 

 . المدني ينصفوف 

لم  دولي  الوالعربي و  فلسطيني  واإلعالم الني  المدات المجتمع منظ مالفصائل و أن  ومن المؤسف
في حين يتبادل طرفا  ي  ساناإلن دولي  الالضوء على هذه األحداث من وجهة نظر القانون  تسلط

 ،في زيادة التوترإال   النزاع االتهامات ويقوم اإلعالم بإظهار هذه االتهامات المتبادلة التي ال تفيد
والمؤسسات األهلية العاملة  الفلسطيني ةعلى القيادة ن إ :هنا نقول ومن .هم المدنيون  دائماة والضحي  

 وجميع فلسطيني  الاألحمر وجمعية الهالل األحمر للصليب  ةدولي  الواللجنة اإلنسان  في مجال حقوق 

                                                           

 .1979ل لسنة انون الثوري الفلسطيني ساري المفعو لقامن  (158،1578،المواد)انظر  .1 
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ةبكافة و  فلسطيني  العمل على توعية أبناء الشعب ال ؛الجهات ذات االختصاص األجهزة  أفراد خاص 
والصحفيين واإلعالمين والسياسيين  الفلسطيني ةالتابعة للفصائل  مسل حةاليات ية والمليشاألمن

 ي  ساناإلن دولي  الوالعاملين في المجال الصحي وطالب المدارس والجامعات وغيرهم بقواعد القانون 
 الفلسطيني ةوتطوير البرامج والمشاريع ذات العالقة والعمل على دراسة مشاريع القوانين وأحكامه 

 .فيهوأحكامه  ي  ساناإلن دولي  الللبحث في إمكانية إدخال قواعد القانون  الصلة ذات

 :العالميّ االختصاص  الوطنيّ منح القضاء  :المطلب الثاني

ترتكب ال تي  التصدي لالنتهاكات حق   الوطني ةيعطي المحاكم  العالمي  االختصاص ن إ
بغض النظر  ،يقبض عليهم فيهاان أي مك ومحاكمة مرتكبيها في ي  ساناإلن دولي  الخالفا للقانون 
 جنائي ةالفي التشريعات  بتكريسه مبدأً يتم   هسواء أكانوا مدنين أم عسكريين وذلك كل   ،عن جنسيتهم

 ات فاقي ات" من  146 ،125 ،50 ،49"  مواد  هذا المبدأ في الإلى  وقد  وردت اإلشارة .الوطني ة
تتخذ أي  بأن  السامية المتعاقدة  طراف" تتعهد األ :تيكاآل ،والتي تتطابق في نصها األربعجنيف 
يامرون باقتراف أو  ن يقترفون ال ذي شخاصتشريعي بلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على األ إجراء
ة المبينة في و  ،ت فاقي اتالمخالفات الجسيمة لهذه اال إحدى طرف متعاقد كل  يلتزم آلي ة التالماد 

إلى  بتقديمهم ،باألمر باقترافهاأو  مثل هذه المخالفات الجسيمةبمالحقة المتهمين باقتراف 
إلى  يسلمهمأن  ،تشريعه حكامفضل ذلك وطبقا أل إذا ،وله أيضا ،أيا كانت جنسيتهم ،المحاكمة

ضد   هام كافيةلطرف المذكور أدلة ات  ا ر لدى طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم ما دامت تتوف  
 .شخاصهؤالء األ

بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر ال تقل مالئمة عن  األحوالتهمون في جميع وينتفع الم
ة الضمانات المنصوص عليها  معاملة أسرى الحرب المؤرخة  شأنجنيف ب ات فاقي ةمن  1"105“بالماد 

 " .1949أغسطس  12في 

                                                           

 .1949غسطس أ  12ى الحرب المؤرخة في ر معاملة اس من اتفاقية جنيف الخاصة بشأن( 510)المادة  انظر . 1 
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،ساناإلن دولي  الحقاق العدالة ضمن القانون إلضمانا تعد  اذن فهذه النصوص  زم فهي تل ي 
 الوطني  تعطي القضاء أن  هاشأنالتي من  قضائي ةالو  تشريعي ةات الجراءاإل جميعباتخاذ  طرافاأل

 ،اإلبادةكجرائم الحرب و  ،ي  ساناإلن دولي  الترتكب انتهاكا للقانون ال تي  صالحية النظر في الجرائم
وباقي  ي  ساناإلن دولي  القانون ال ات فاقي اتتوائم تشريعاتها مع أن  ق هذه الغايةى تحق  وينبغي للدول حت  

 .االنتهاكات الجسيمة جميعذات الصلة حرصا على تحقق المطلوب وعقاب المجرمين و  ت فاقي اتاال
 ةدولي  ال ت فاقي اتجعل قوانينها العقابية متناغمة مع االإلى  ما زالت تسعىفلسطين أن  ولقد الحظنا

قانون العقوبات النافذ في الضفة الغربية رقم أن إال   كما ذكرنا في قانون العقوبات الثوري  نساني ةاإل
جنيف  ات فاقي اتتتوافق مع  نصوصة لم يرد به ردني  األصدر في الحقبة  ال ذيو  1960لسنة  16

لتزمت به حديثا ا يكون منسجما مع مال ؛انه يقع على عاتق فلسطين تعديل هذا القانون إال   وغيرها
ليكون  ؛النور يرى  بأن  ضرروة ملحة  1شروع قانون العقوباتوبات لم ،جنيف ات فاقي اتبموجب 

هو قانون العقوبات رقم ن القانون النافذ في غزة حتى اآلن إ دا للضفة الغربية وغزة اذقانونا موح  
وفقا  ،أيضا ،األخيراالنتداب البريطاني على فلسطين ويخلو  إب انصدر  ال ذيو  1936لسنة  74

 قد  وكونه دولي  الالقانون إلى  من االشارة ،االنتداب البريطاني لفي ظصدر به  ال ذيللمنطق 
 .األربعجنيف  ات فاقي ات إبرامصدر قبل 

ة لمحاكمة منتهكي فلسطيني   قضائي ةولم نلحظ في إطار دراستنا هذه تسجيل أي واقعة 
ة ي  ساناإلن دولي  الالقانون  الل منذ نشأتها حتى دولة احتبوصفها  إسرائيلارتكبتها ال تي  الجرائم خاص 

                                                           
شارة إلى القانون الدولي اإلنساني وال يوجد به نصوص من اإل 2003. يخلو مشروع قانون العقوبات الفلسطيني عام 1

إلى المعاهدات الدولية بقولها وهي  غير مقصودةشارة إشارت أالتي منه  84ة متوائمة مع اتفاقيات جنيف ما خال الماد
" مع عدم اإلخالل بالحقوق المقرة بموجب االتفاقيات واألعراف الدولية يقصد باألعمال اإلرهابية في تطبيق  :تعرف اإلرهاب

أحكام هذا الفصل جميع االعتداءات اإلجرامية التي ترمي إلى إيجاد حالة حالة ذعر عام أو تعريض سالمة المجتمع وأمنه 
لمشروع إجرامي فردي أو جماعي وترتكب باستخدام القوة أو العنف أو  لجاني تنفيذامنين ويلجأ إليها اللخطر وترويع اآل

كالمواد المتفجرة والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل  د وبوسائل من شأنها أن تحدث خطرا عاماالتهدي
 -1ة تتعلق بالقانون الدولي اإلنساني إال أن جرام فردي خاص وليس جريمإهذا النص يتحدث عن و الوبائية أو الجرثومية." 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

لدولية التي تعطي حقوقا وترتب التزامات على الدول حال حدوث العمليات اإلرهابية شار إلى االتفاقيات واألعراف اأالنص =
                                        دولي.                                                                                                                         إطارفي 
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 دولي  البسط قواعد القانون أفيها  تراعوالتي لم ، 2014 عامفي غزة على آخر جرائمها في حربها 
ي  ساناإلن

ة، و 1  اإلسرائيلي ينجنيف الرابعة مع مراعاة إمكانية محاكمة مجرمي الحرب  ات فاقي ة خاص 
 ،معنا سابقا مر  كما  األساسي  يثاق روما مإلى  بحكم انضمام فلسطين ةدولي  ال جنائي ةالالمحكمة  أمام
تسنى  إذا الفلسطيني ةالمحاكم  أمام اإلسرائيلي ينذلك كله ال يمنع من مالحقة مجرمي الحرب أن إال  

من محاكمة  إسرائيلذلك االمر من خالل تشريعات واضحة كما أسلفنا وهذا االمر ال ينفي حق 
من  ي  ساناإلن دولي  الالقانون  أحكامانتهاك  في حال الوطني ةمحاكمها  أماممجرمي الحرب 

جنيف  ات فاقي اتاذ لم تشترط  ،جنيف ت فاقي اتصدق عليهم صفة المحاربين وفقا ال إذا نفلسطيني  ال
تتمتع بها من جانب ال تي  كما مر معنا انضمام أي دولة لها حتى تكون نافذة بحقها وذلك للصفة

 .شارعة ات فاقي اتأنها 

ةالاألحمر للصليب  ةدولي  الوفق تصنيف اللجنة  157قاعدة وبناء على ال بالقانون  خاص 
 العالمي  صالحية االختصاص  الوطني ةتخول محاكمها أن  للدول الحق في فإن   العرفي دولي  ال

صالحية  الوطني ةيخول محاكم الدول  ،كما قلنا ،هذا المبدأن إ للنظر في جرائم الحرب إذ
في جرائم الحرب وال ينقص هذا المبدأ من أي واجبات من واجبات  للنظر العالمي  االختصاص 

جرائم الحرب  شأنب العالمي  على االختصاص نص  التي ت، 2جنيف ات فاقي اتالدول المستقاة من 
قد قامت . و الوطني ةومن واجب الدول تضمينها في تشريعاتها ، 3"االنتهاكات الجسيمةبـ "والمسماة 

                                                           
وطبقت ية األشخاص المدنين وقت الحرب اقد تم اعتماد وتوقيع اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حم 1951أنه وفي العام علما ب1

وذلك من خالل أوامر عسكرية وبالغات، انظر  1967ية احتاللها للضفة الغربية وغزة عام من قبل إسرائيل وذلك في بدا
إال أن إسرائيل تراجعت عن تطبيق االتفاقية  1967محاكم العسكرية  عام بشأن إنشاء ال 3من البالغ العسكري رقم  35المادة 

ن إسرائيل ليست دولة إن وعلى رأسهم يهودا بلوم بمقولة و وذلك  بحجة اختلقها أساتذة القانون الدولي اإلنساني اإلسرائيلي  
يوب، القانون أاالطالع انظر. نزار ردن، للمزيد من رعية ويقصد األا كان بيد سلطة غير شقليمإاحتالل بل إنها انتزعت 

 48الدولي اإلنساني، والقانون الدولي لحقوق االنسان، منشورات الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، المرجع السابق ص من 
 . 52وحتى 

روتوكول : والب146، والرابعة، 129، والثالثة، المادة 50، والثانية، المادة: 149ى: المادة األول. انظر اتفاقية جنيف 2
 (. 1) 85، المادة األولاإلضافي 

. لم تترك اتفاقيات جنيف األربع تعريف االنتهاكات الجسيمة للفقه والتي أعطت أمثلة على هذه االنتهاكات على سبيل المثال 3
ى، األولية جنيف من اتفاق 50مر الذي يعود تقديره إلى الفقه والقضاء في نظرنا، انظر المادة نها لم تضع معيارا لذلك األأإال 
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د من عدوقد حوكم  .ولما تفعل فلسطين ذلك بعد ،واجب في تشريعاتهاة بتنفيذ هذا العد  دول 
العالمي  االختصاص  أساسالمتهمين بارتكاب جرائم حرب الرتكابهم اتنهاكات جسيمة على 

1. 

 دولي  العلى تطبيق القانون  الوطني ةللمحاكم  العالمي  وال تقتصر صالحية االختصاص 
بل من  ةدولي  الوغير  ةدولي  ال مسل حةالفي النزاعات  أخرى ل المتعلق بجرائم الحرب من دو  ي  ساناإلن

 158ولى يشمل اختصاصها على مجرمي الحرب من حملة جنسيتها وهذا ما رسخه المبدأ أباب 
جنيف والتي تطالب الدول التحقيق في جرائم  ت فاقي اتتكريسا ال 2مع المبدأ السابق  ءقر يُ  ال ذيو 

وفي فلسطين لم تسجل ممارسة من هذا  ،الوطني ةها تقا لتشريعاالحرب ومحاكمة المشتبه فيهم وف
فلسطين ان ازدواج الجنسية لسكأن  ومن الجدير بالذكر .محاكمة مجرمي حرب لديهايتم   النوع ولم

على مالحقة  الفلسطيني ةية يثير مشكلة في اختصاص المحاكم سرائيلن يحملون الهوية اإلال ذيو 
وذلك وفقا لما  جنائي ةالأي الجرائم  عام بشكلين من حملة هذه الجنسية فلسطيني  مرتكبي الجرائم ال

تبين عدم التزام فلسطين  3واحدة قضائي ةأوسلو، ولقد سجلت واقعة  ات فاقي ةالتزمت به فلسطين وفق 
هذا االلتزام الملقى على عاتق  فإن  جنيف  ات فاقي اتوعلى صعيد  .شأنأوسلو بهذا ال ات فاقي ةببنود 
 دولي  الفي حال ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون إال   طين ال يتعارض معهافلس
 عنفي نظرنا ينعقد وفقا للقاعدة السابقة والتي تحدثت  الفلسطيني ةاختصاص المحاكم  فإن   ي  ساناإلن

 .كما ذكرنا الوطني ةللمحاكم  العالمي  االختصاص 

 

 

من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة  147من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة  131من اتفاقية جنيف الثانية، والمادة  51والمادة 
 . األولمن البروتوكول اإلضافي  11

 وما تالها. 527ص  ،القانون الدولي العرفي، المرجع السابق بك،-ماري هنكرس و لويز دوزوالد –. انظر في ذلك، جون 1
 

 .530، القانون الدولي العرفي، المرجع السابق بك،-ماري هنكرس و لويز دوزوالد –جون  2
والصادر بتاريخ   885/2014حكم محكمة صلح جزاء جنين رقم  ،منظومة القضاء والتشريع الفلسطيني المقتفي  .انظر3

سنوات  5رحلة المؤقتة التي تجاوزتها وهي الفترة االنتقآلية لمدة بحكم الم الغيةوسلو أوالقاضي باعتبار اتفاقية  11/1/2015
وسلو لم تنص صراحة على الغائها بمضي أاتفاقية  إذ إنمر الذي ننتقده أي أن االتفاقية انتهى العمل بها بمضي هذه المدة األ

( من االتفاقية نجدها تنص 1) 17لمادة الفترة االنتقآلية ما هي إال التزام ينتج عن المفاوضات وبمراجعة ا إذ إنهذه المدة 
 . ةعلى " يدخل اتفاق المبادئ هذا حيز التنفيذ بعد شهر واحد من تنفيذه " ولم يرد نص باإللغاء الذاتي لالتفاقي
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 :اإلنسانيّ  الدوليّ  نون القا قواعد نشر آلّيات :الثالث المبحث

أن  ال عذر ألحد في جهل القانون وبما ة أنهداخلي  الة قانوني  الالنظم  القاعدة في جميع
 ؛خرى األأشد خطورة من الجهل بأي فرع من فروع القانون  ي  ساناإلن دولي  الالجهل بقواعد القانون 

رواح وخسائر باأل إنساني ة انتهاك صارخ ومعاناةإلى  على الجهل بها وعدم تطبيقها يترت بلما 
جاء هذا المبحث  .وقدنشر العلم والمعرفة بقواعد هذا القانون تم   يمكن تفاديها لوان ك والممتلكات

لعملية  قانوني  ال ساساألان وبي ي  ساناإلن دولي  النشر القانون  آلي ات للحديث عن ةبمطالبه الثالث
 .النشروساط المستهدفة والجهات المساهمة في النشر واأل

 :يّ ساناإلن دوليّ اللعملية نشر القانون  قانونيّ ال ساس: األاألّولالمطلب 

تفنى بها الدول والشعوب ال تي  مورهو من األ ي  ساناإلن دولي  الالقانون  أحكامالجهل بن إ
 إنساني ةانتهاكات جسيمة ومعاناة إلى  دنايقو  األخير أحكامالجهل بف ،نحو هالكهامحتمومة وطريق 

لم  فإن   ،جمعاء ةدولي  البحقوقهم  التى اقرتها المواثيق  ايتمسكو أن  الضحايا غير قادرين على غدووت
التصرف أو  لن يتسنى لهم المطالبة بحقوقهمف ي  ساناإلن دولي  اليكن لديهم الدراية بقواعد القانون 

 .لهاي انتهاك يتعرضون أفي حالة  قانوني  ال

ت وتأكيدًا لذلك  ،واسع بشكلنشر قواعده يتم   أنال بد  الحصول على حقوقهم ان ولضم  ات فاقي اتنص 
تتعهد أن  على")144، 127، 48، 47المشتركة )أرقام  مواد  في ال 1949 عام األربعجنيف 

على أوسع نطاق ممكن في بلدانها، في  ت فاقي اتهذه االنص  تنشر  بأن  السامية المتعاقدة  طرافاأل
ةوتتعهد بصفة وقت السلم كما في وقت الحرب،  بإدراج دراستها ضمن برامج التعليم  خاص 

تتضمنها معروفة لجميع السكان، وعلى ال تي  أمكن، بحيث تصبح المبادئ إذاالمدني  العسكري، و 
 ة والدينية".الطبي  الخدمات  أفراد، و مسل حةالاألخص للقوات 

ل اإلضافي  البروتوكول نص  و  على ذات  1977 عام إليهاجنيف المشار  ت فاقي اتال األو 
ت  حين ،االلتزام لالفقرة نص  ة ى من األو  السامية المتعاقدة  طراف"تتعهد األأن  ( منه على83)الماد 

هذا الملحق نص  و  ت فاقي اتبالقيام في زمن السلم وكذا أثناء النزاع المسلح بنشر نصوص اال
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ةصفة "البروتوكول" على أوسع نطاق ممكن في بالدها، وبإدراج دراستها ب ضمن التعليم  خاص 
 مسل حةالعلى دراستها حتى تصبح هذه المواثيق معروفة للقوات  المدني ينان العسكري، وتشجيع السك

ة ليه إشارت أوهذا ما  "المدني ينان وللسك ة و  ،1لبروتكولامن ذات  80الماد  من البروتكول  19الماد 
 .2وسع نطاق"أالثاني "ينشر البروتكول على  اإلضافي  

لى ضرورة نهوض الدولة بالتزاماتها بنشر عمرارا  المت حدةمم ة لألالجمعية العام   ا دعتكم
به للصليب ان ك دور ال يستههنا المسل حة وكانفي زمن النزاعات  ي  ساناإلن دولي  القواعد القانون 

ها في هذا وطالبت الدول بتنفيذ التزامات ي  ساناإلن دولي  الفي نشر القانون األحمر والهالل األحمر 
 .المجال

لعملية نشر القانون  قانوني  ال ساسهو األ أعالهعرضه تم   ماأن  وبذلك يتضح لنا بجالء
ت ال تي  لي اتاآل يعد من أهم   ال ذيوالتعريف به و  ي  ساناإلنالدلي  وأكدتها  ةدولي  ال ت فاقي اتعليها االنص 

تحقيق إلى  هاكات الجسيمة وللوصولبهدف الوقاية من وقوع االنت ةدولي  المجموعة من القرارات 
 .الوطني ةعلى األصعدة  ي  ساناإلن دولي  الالقانون  حكامالتطبيق األمثل أل

 :االوساط المستهدفة من النشر :المطلب الثاني

 :ن المدني و ان السك :1

 المدني ينوالحروب المعاصرة تستهدف  مسل حةالالنزاعات أن  ثبتت الدراسات واإلحصائياتأ
ويكون االعتداء عليهم عنصرا من عناصر الحرب األحيان مد في كثير من متع بشكل

ر الم سلحةاألواستعمال  مسل حةالتتخذها النزاعات ال تي  العنف أشكال ن  جميعأو  ،واستراتجياتها ة تطو 
ةو  ،ضحاياال المدني ينعداد أ ذلك يزيد من كل    .3والنساء طفالاأل خاص 

                                                           

 .1977لسنة  األولى من البروتكول اإلضافي األولالفرة  83والمادة  80المادة  راجع .1 
 .1977 جنيف لسنةضافي الثاني التفاقيات من البروتكول اإل 19المادة  . راجع2 
-المؤتمر الدولي-بحث بعنوان حقوق الطفل من منظور تربوي وقانوني ردن.األ-سراءالدكتور فضيل طالفحة.جامعة اإل .3

 .2010اكتوبر
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فلم  ،ةضروري  ا و ة جد  هام   المدني ينان بين السك ي  ساناإلن دولي  التعتبر عملية نشر القانون و 
المدني  ف .المدني ةو  عسكري ةالعليه في السابق بل تداخلت االختصاصات ان ك كماالمدني  يعد دور 

قد متعاطفا، و أو  مموناأو  مشاركاأو  مسل حةالفقد يكون عينا للقوات  مسل حةالله دور في النزاعات 
ةوبخيكون محاربا  المدني  ف ،السلطات الحاكمةضد   ة كحركات التمردداخلي  في تلك النزاعات ال اص 

معاناة هؤالء الضحايا  كما وتتزايد مسل حةالأبرز ضحايا النزاعات له الدور اإلعتيادي بوصفه 
ة بسبب الهجمات العشوائية وتحرش أو  حدود جبهة القتال عسكري ةالتجاوزت العمليات  إذا خاص 

ا يضطرهم للنزوح هربا من تلك متحاربة بهم وتعرضهم لالعتقاالت والمضايقات مم  القوات ال
 . غاثةاإلمصادر التموين و إلى مكانية الوصول إالتعديات ويفقدون 

ات تسيير إجراءيتضمن مجموعة من القواعد المطبقة على  ي  ساناإلن دولي  الالقانون ن إ
ة ف .ةالعدائي   عمالاأل ل اإلضافي  جنيف )البرتوكول  ات فاقي ةمن  54الماد  ان ( تحظر "تجويع السكاألو 

 " يحظر مهاجمة ،( من هذه من المادة2وبناء على الفقرة ) .من اساليب الحرب" أسلوبك المدني ين
 مواد  ومثالها ال المدني ينان ال غنى عنها لبقاء السكال تي  مواد  وال األعيانتعطيل أو  نقلأو  تدميرأو 

تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال ال تي  ق الزراعيةالغذائية والمناط
ان ك الخصم لقيمتها الحيوية مهماأو  المدنينان تحدد القصد من ذلك في منعها عن السك إذا ،الري 

كذلك و  .1 " ألي باعث آخرأو  لحملهم على النزوحأو  المدني ينبقصد تجويع ان ك الباعث سواء
 6صيب أطفل و  مليوناتشير االحصائيات انه قتل حوالي و  ،طفالعلى األ المدني ينفئة تشمل 
وللحرب  .2من القرن العشرين األخيرمليون طفل وذلك في العقد  12شرد في حين  ،خرينآ ماليين

، نتيجًة طفالعي لألالطبي  حد كبير من النمو إلى  ، فالحرب تقللطفالتأثير غير مباشر على األ
تالف المحاصيل وتدمير الطرق إغالق ا وضياع الموارد وتحطيم القدرات لمدارس والمستشفيات وا 

                                                           
 305مقال، المجلة الدولية للصليب األحمر، العدد  30-04-1995 .1
 42صفحة  2002م،طفال في العالتقرير وضع األ اليونيسيف، .2
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والثقة بالنفس، نتيجة للخوف والرعب ان واإلطمئن األمانان المتحاربة، وفقد طرافقتصادية لألاال
 . 1يتعرضون له في زمن الحرب ال ذي

 تعليمياأسواء  ،ة ومؤثرةضروري  و مهمة  ي  ساناإلن دولي  المعرفة هذه الفئة بقواعد القانون ن إ
وقواعده وتدريسها في المناهج  ي  ساناإلن دولي  النشر الوعي حول القانون  فمن الضروري   ،وقائيا أم

 يمكن نشر هذه القواعدال تي  ة التوعوية والترفيهية وغيرها من الطرق الدراسية والبرامج التلفزيوني  
 تا،أطفال اجنود، وتكون اقع القتال ويتم التحاقها بالقتالفقد تجد هذه الفئة نفسها تحت و  ،بوساطتها

بينهم وكيف يتصرفون   ي  ساناإلن دولي  التعليمهم ونشر قواعد القانون من الصعب وحينها يكون 
ايا عند اعتبارهم ضح ،نساني ةاإلقواعد الهذه الصعوبة عند تعبئتهم بوتزول  .وقت النزاعات والحروب

وعدم االقتراب من  عسكري ةال هدافاألاالبتعاد عن مناطق القتال و مهم حرب واالهتمام بهم وتعلي
خذ بها في يجب مراعاتها واأل إنساني ةهناك قواعد أن  يصال فكرةا  و  ،لغام والذخائرمراكز الهجوم واأل

 للمدنيين، ي  ساناإلن دولي  اللذا يجب تدريس قواعد القانون  ،الحرب في أو السلمفي  ،الظروف جميع
 ،هم وزيادة معرفتهم بها من خالل المناهج الدراسية في الجامعات والمدارس ونشرات التوعيةوتوعيت

العنف  وبمقدار ،مسل حةالوتعريفهم بعواقب الحروب والنزاعات  طفالفئة األ بخاصةحمايتهم و ل
 مسل حةالوالنزاعات  عسكري ةالتحمي اشتراكهم بالعمليات ال تي  وتلك ،سيحلق بهم ال ذيوالضرر 

 لحال معاهي كما  ،العنف الناجمة عنه أعمالتحت وقع االحتالل و  وحمايتهم عندما يكونون 
ان الكي رهابإمن  ن المدني و ان وما يتعرض له السك .ي الواقع على فلسطينسرائيلاالحتالل اإل

س على حياتهم فحسب لي ،بالغ الخطورةوضعا اليهودي ومن اعتداءات مستمرة تجعل من وضعهم 
في فلسطين المحتلة هامة  ي  ساناإلن دولي  العملية نشر قواعد القانون  أيضا. إن   2قوقهمبل على ح

ن ة على جميعضروري  و  وعدم مراعاته  ي  ساناإلن دولي  القواعد القانون الجهل وعدم معرفة  األصعدة وا 
 .خرى األخطورة من الجهل بفروع القوانين كبر أ

                                                           
ى، دار النهضة األول، الطبعة ن النزاعات المسلحةة إباين واألعيان المدنييية السكان المدناحمد. أبو الخير أحمد عطية،  .1

 .111، ص 1998العربية، القاهرة، 
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الورش و  في المناهج التعليمية تتم   في فلسطين ي  نسااإلن دولي  العملية نشر قواعد القانون و 
متابعة االنشطة الطالبية والقيام بزيارات دورية للمدارس والجامعات وتزويد و  والحلقات العلمية

بعملية النشر على  يتعل قفيما فمثال   .ي  ساناإلن دولي  الالطلبة بكتيبات تتحدث عن قواعد القانون 
 وجهت دعوة لوزارة التربية والتعليم 2001 عامفي  ،على سبيل المثاله و فإن  مستوى طلبة المدارس  

ي  ساناإلن دولي  الجنيف لإلطالع على برنامج استكشاف القانون إلى 
وقد قررت وزارة التربية  ،1

وهو برنامج  ،فلسطيني  من النظام التربوي ال اجزءبوصفه والتعليم اعتماد هذا البرنامج وتطبيقة 
فلسطيني  الاألحمر ووزارة التربية والتعليم وجمعية الهالل األحمر ين الصليب تثقيفي بالشراكة ب

2، 
ويشمل على مجموعة من  ي  ساناإلن دولي  التعليم طلبة المدارس وتعريفهم بقواعد القانون إلى  يهدف

يشمل على مجموعة و  ،ن يتعاملون مع فئة الشبابال ذيالرزم التربوية التي تستعمل مراجع للتربويين 
أنشطة غير وعلى  يمكن دمجها ضمن المنهاج الدراسيال تي  التربوية والتعليمية مواد  من ال
وتعزيز قيم  ي  ساناإلن دولي  التعريف الشباب والطلبة بقواعد القانون  من أجلهذا كل  و ،منهجية

أو  يكونوا مستقبال من جيل صانعي القرارأن  ن يمكنال ذيونشر التوعية بينهم و  نساني ةاإل
ةوذلك عن طريق عرض القصص والحاالت الدراسية ال ،لمتحاربينا تعكس واقع ال تي  خاص 

حساسهم إتطوير  من أجلدوار الضحايا والمتحاربين ألوالحروب وتمثيلهم  مسل حةالالنزاعات 
وهذا المشروع زاد من ثقافة الطلبة والمعلمين على حد سواء بقواعد القانون  .بالمسؤولية في المستقبل

الحقا وزارة التربية والتعليم تطبيق البرنامج هذا ما دفع و  به،هتماما كبيرا إ  اوأبدو  ي  ساناإلن ولي  دال
 . المدني ةمنهاج التربية إلى  كما قررت ضم هذا البرنامج مدرسة، 854المذكور ليشمل 

للتوعية  البدء بعدة برامجتم   نهأ ي  ساناإلن دولي  العلى نشر قواعد القانون أيضا  مثلةومن األ
من  ،2009-2008 عامعلى مستوى المدارس الثانوية  ي  ساناإلن دولي  الفي مجال القانون ة قانوني  ال

وذلك بالشراكة بين العيادة  " Street Lawالمجتمعي ة قانوني  الرنامج يسمى "برنامج التوعية بذلك 
 قانوني  إلرشاد البجامعة القدس ومؤسسة الضمير ومركز المرأة لاإلنسان  لحقوق ة قانوني  ال

                                                           
 .2004 كانون ثان-2صفحة– خبار اللجنة الدولية للصليب األحمرأ-الدولية للصليب األحمر . المجلة 1
حيث وقع كل من الصليب  2003نيسان  اإلنساني بشهراالنطالقة الرسمية لبرنامج استكشاف القانون الدولي  تمت . 2

 .سابق مرجع-األحمرالمجلة الدولية للصليب -ماألحمر والهالل األحمر الفلسطيني ووزارة التربية والتعليم على مذكر تفاه
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ة وتدريبات متخصصة قانوني  المذكورة لمساقات ة قانوني  الخضع طلبة العيادة  وقد ،1واالجتماعي
طة مدربين من مؤسسة الضمير اسبو  أخرى  ةقانوني  وعدة موضوعات  ي  ساناإلن دولي  البالقانون 

طلبة المدارس الثانوية  إلى ثم يتوجه طلبة العيادة ،واالجتماعي قانوني  ومركز المرأة لإلرشاد ال
 وحقوق  ي  ساناإلن دولي  اليات قواعد القانون أساسبهدف نشر  ،ةقانوني  الإليصال تلك المعلومات 

 .دوري ومستمر بشكليستمر هذا البرنامج أن  على ،أخرى ة قانوني  ومواضيع  اإلنسان 

قطاع غزة دورات تدريبية للمعلمين في الضفة والغربية و  شأنوقد عقدت كذلك في هذا ال
فمثال عقدت وزارة التربية والتعليم ها. ر ونشاإلنسان  وحقوق  ي  ساناإلن دولي  اللتعزيز قواعد القانون 
 ي  ساناإلن دولي  البداع المعلم ورشة تدريبية في رام هللا حول تعزيز دور القانون إبالتعاون مع مركز 

 ي  ساناإلن دولي  الافة بقواعد القانون ولية لنشر الوعي والثقأمرحلة ُعد  هذا كل  و  ،اإلنسان وحقوق 
 ،ن سيتلقون التدريبال ذيوقد وضعت خطة لزيادة هذه الورش وعدد المعلمين  .ي  ساناإلنوحقوق 
تدعيم دور المعلمين والطلبة إلى  والقائمين على هذا التعاون يهدفون  ،عقد عدة ورش الحقاتم   وفعال

 ،ويعتبر هذا التعاون بنظر القائمين عليه. وتوثيقها وتسجيلهااإلنسان  حقوق ضد   لرصد االنتهاكات
دماج المدارس والطلبة والمعلمين إخطوة رئيسية نحو  ،أي بين هذا المركز ووزارة التربية والتعليم

حساسية أكثر  ياته حتى يصبحواأساسو  ي  ساناإلن دولي  التعريفهم بالقانون و بحقوقهم وتوعيتهم 
 .هذه االنتهاكات ورصدها وتوثيقها لالنتهاكات وأكثر قدرة على فهم

تلعب دورا هاما بنشر هذه المعرفة  التي الفلسطيني ةالحال بالنسبة للجامعات  هذا هوو 
ةوتنميتها  القانون الدولي األنساني كمساقات مساقات و  مواد  تدرس فيها التي  ،كليات الحقوق  وبخاص 

 .اء البكالوريوس والدراسات العليا على حد سو مستقلة لطلبة 

عملية النشر قد زادت وتيرتها أن  نجد الفلسطيني ةفعلى مستوى طالب الجامعات والمعاهد 
ة ةاألخير في السنوات  كثيرة  ةدولي   ات فاقي اتوتوقيعها على  المت حدةمم لألبعد انضمام فلسطين  وخاص 

                                                           
وبالشراكة مع مؤسسة الضمير ومركز المرأة لإلرشاد القانوني  2009-0820جامعة القدس -القدس لحقوق اإلنسان  . عيادة 1

الموقع الرسمي لجامعة القدس  - التوعية القانونية المجتمعية ضمن مشروعواالجتماعي وذلك 
(http://legalclinic.alquds.edu)  

http://legalclinic.alquds.edu/
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رورة االهتمام القرار بض أصحابمما ساهم في زيادة الوعي لدي  ،ةاألربعجنيف  ات فاقي ات ومنها
هذا الجانب والعمل  أهمي ةالقرار ب أصحاب تضع التزاما على ت فاقي اتهذه االأن  علما،بهذا الجانب
به كبيرا، اهتمام هذه الجامعات  أصبحو   الفلسطيني ةيجابا على الجامعات إمما انعكس  ،على نشره

 .راتانشطة ومحاضكل  على ش أم غير منهجي   ،منهجياأكان االهتمام سواء 

كمثال على عملية نشر قواعد  الفلسطيني ةوتعليقا على ما سبق بالنسبة لطلبة الجامعات 
والمحاضرات ة قانوني  المن النشاطات والعيادات  اهناك كثير أن  نا نجدفإن   ،ي  ساناإلن دولي  الالقانون 

وقواعده  ي  ساناإلن دولي  الالدراسية المنهجية والمؤتمرات الجامعية المهتمة بالتعريف بالقانون  مواد  وال
 . السامية لطلبة الجامعات

ونشر  ي  ساناإلن دولي  العلى االهتمام بالقانون  مثلةوأود في هذا السياق سرد بعض األ
تم   فمثال. القرار في المستقبل القريب أصحابوبين طلبتنا  الفلسطيني ةقواعده لدنيا داخل الجامعات 

ان بعنو  ،كاديمية من العاملين في جامعات قطاع غزةأو  ايكاديمألعشرين  سلسة محاضراتافتتاح 
" ي  ساناإلن دولي  الوالقانون اإلنسان  "تعليم حقوق 

وذلك بالشراكة مع وكالة غوث وتشغيل  ،1
 وحقوق  ي  ساناإلن دولي  التعزيز التثقيف والوعي بقواعد القانون إلى وتهدف هذه الدورة  ،الالجئين
كاديمين والعاملين والمشرفين في نروا والمعلمين واألرس األونشرها بين طلبة مدا ،اإلنسان

ةهذه القواعد  أهمي ةولفت انتباههم لمدى  المدني ينوعي  ولزيادة ،الجامعات في ظل  وخاص 
ولى من ضمن أوكانت هذه الدورة مرحلة  ،تمارسها قوات االحتالل بحقهمال تي  االنتهاكات الجسيمة

 .عي بالقانون ونشرهمراحل الحقة ستعقد لتعزيز الو 

حول التربية  ،2014لعام 8الرابع في الجزائر شهر دولي  الانعقاد المؤتمر تم   كذلك فقد و 
وقد شارك  ،2العالم العربي والخبراء أساتذةشارك فيه كثير من  ال ذي ي  ساناإلن دولي  العلى القانون 

                                                           
مركز الميزان لحقوق اإلنسان بالشراكة مع وكالة  ،اإلنسانيّ إلنسان والقانون الدولّي تعليم حقوق ا محاضرات بعنوان .1

 .28/12/2015تاريخ الزيارة  /http://www.mezan.orgموقع الكتروني  2012كتوبرأونروا" الغوث لتشغيل الالجئين"األ
 ،الجزائر-ملخص المؤتمر الدولي الرابع اإلنساني،التربية على القانون الدولي  ،منشورات مركز جيل للبحث العلمي .2

 .2014 ،22ص

http://www.mezan.org/
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والمتعلمة لها دور بارز في  الطبقة المثقفةأن إلى  كما خلص،ةفلسطيني  من جامعات  أساتذةفيه 
فئة طلبة ن إ ذإ ،وهذا ما يهمنا في معرض كالمنا هنا ،المجتمع أفرادعملية التثقيف والنشر بين 

ةهم الطبقات المثقفة في المجتمع ودورها هام وكبير أ من تعد  الجامعات  في عملية النشر  وخاص 
مماثلة  أخرى وصى بضرورة عقد مؤتمرات أفهذا المؤتمر  ،محورا رئيسيا لزيادة تثقيفهمكل  مما يش
سهام بنشر هذا القانون والتربية على نحاء متفرقة من الوطن العربي ومن ضمنها فلسطين لإلأفي 

دعامة لها نحو االهتمام بهذه القواعد ويعتبر كل  شتفمشاركة فلسطين بمثل هذا المؤتمر  ،قواعده
 ونشره مما ينعكس بالضرورة على طلبة الجامعات. الجامعات بالمشاركة به  ساتذةتحفيزا وتشجيعا أل

ي  ساناإلن دولي  الالقانون  بعقد مسابقة األحمرللصليب  ةدولي  الاللجنة جهود كذلك و 
والتي  ،1

مة وغزة زهر واألة من طلبة كليات الحقوق وهي جامعة األفلسطيني  ربع جامعات أفيها  شارك
 المدني ينوهو حماية  ي  ساناإلن دولي  الفي القانون هم الموضوعات أ وتدور المسابقة حول  ،وفلسطين

 ،بموضوع هذه المسابقة يتعل قفريق جامعي بتجسيد دور معين كل  قام وقد  ،مسل حةالفي النزاعات 
 .ي  ساناإلن دولي  اللها دور فاعل في نشر مزيد من الوعي بقواعد القانون ان ك التي

في  ي  ساناإلن دولي  الحول القانون ا دولي   تمرامؤ األحمر للصليب  ةدولي  الوقد نظمت اللجنة 
يركز على ضمانات  غزة، وال ذية بقطاع اإلسالمي  بالتعاون مع الجامعة  ،ةاإلسالمي  ضوء الشريعة 

 .تواجهه في المنطقةال تي  والتحديات ي  ساناإلن دولي  الالتطبيق لقواعد القانون 

ي األراضفي  ي  ساناإلن دولي  اللقانون قيم مؤتمر حمل اسم"اأ الوطني ةوفي جامعة النجاح 
د من النخب الفكرية عدوبمشاركة  ،األحمرللصليب  ةدولي  البالتعاون مع اللجنة  ،2"الفلسطيني ة

وذلك لمناقشة حماية الممتلكات الثقافية  ،والثقافية والباحثين والقطاعات المهتمة بهذا المجال
للصليب  ةدولي  الدور اللجنة باالضافة ل ،ي  ساناإلن ي  دولالمن منظور القانون  الفلسطيني ةي األراضو 

                                                           
-قطاع غزة-جامعات فلسطينية أربعمسابقة القانون الدولي اإلنساني المنظمة من قبل الصليب األحمر وبالشراكة مع . 1

 .2015-11-29تاريخ النشر -رام هللا-دنيا الوطن-2015نوفمبر 
 .2009ديسمبر-المعهد الكوري لتكنولوجيا المعلومات-نابلس-جامعة النجاح-القانون الدولي اإلنسانيمؤتمر  .2
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 ةدولي  ال جنائي ةالفي فلسطين ومدى اختصاص المحكمة  دولي  ال الجنائي  ودور القضاء األحمر 
 .تخللت المؤتمرال تي  د من الموضوعاتوعد ،بمحاكمه مجرمي الحرب

دولي األنساني في أوساط وكل ما تم ذكره أعاله ما هو إال أمثلة بسيطة عن نشر القانون ال
كما ترى الباحثة أن هنالك ضرورة ملحة ألن يعطى اإلعالم  والمدارس،المدنيين في الجامعات 

 به.لباقي فئات المجتمع إدراكه والعلم  الدولي ليتسنىالفلسطيني حيزًا بين اروقته للقانون 

 :مسل حةالبين القوات  ي  ساناإلن دولي  ال_نشر القانون 2

التدريب والتأهيل  في ان مازالو ال ذيللطالب أو  مسل حةالالقوات  فرادالحساس أل دورلل انظر 
بما و  مسل حةالن يناط بهم تحديد مصير ضحايا النزاعات ال ذيلئك أو و  ،عسكري ةالوالدراسة في الكليات 

، فقد دولي  النهم مخاطبون بقواعد القانون أ خ مفاهيم ترسيإلى  ت الحاجة ملحةأصبح اإلنساني 
ظهار أهميته في أذهلديهم األخيرالقانون   . وضباطها مسل حةالالقوات  أفرادان ، وا 

الكليات في  ي  ساناإلن دولي  الالقانون  بادئبتدريس م مسل حةالوبناء على ذلك تقوم القوات 
  .ترتئيهال تي  هاأسلوبدولة ومتطلباتها و كل  يتناسق مع  بشكلويتم النشر  العسكري ة

على سبيل المثال ال الحصر  أمثلةنذكر سف ،فلسطين بدولة يتعل قدراستنا موضوع أن  بماو 
 .راضيهافي أ ي  ساناإلن دولي  ال القانون حول نشر 

ها التوعية أهدافيقع من ضمن منهجها و التي ، عسكري ةالفجامعة االستقالل من الجامعات 
ال تي  المساقاتمن  ي  ساناإلن دولي  الالقانون  دراسة قواعدأن  بماو  ،ىساناالن دولي  البمبادئ القانون 

بما يحدث حوله من مجريات  عداد جيل عسكري على دراية تامةإل إليهاتدرس في الجامعة المشار 
 نن ومؤهليقانوني  عملية النشر تكون من قبل مستشاريين أن  الصحيح كماان وليكيلها بالميز  موراأل
 ،ةي  طقر لقضايا السالم والديم فلسطيني  لمركز المثال موسسة الحق وامن قبل الموسسات الحقوقية أأو 

 دولي  البمبادئ القانون آلي ة ن لديهم الكفائة العال ذيو األحمر من الصليب والهالل كل  إلى  باالضافة
 لجميعأيضا  هاإعطاؤ يتم   نماإعطاء مثل هذه الدورات على الطالب غلى إ وال يقتصر ذلك  ي  ساناإلن

وتوزيع كتيبات بعثات لخارج الوطن أو  دورات مكثفةأو  ورشات عمل من خالل عسكري ةالالكوادر 
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واحترام ضحايا واحترامه  ي  ساناإلن دولي  الحماية قواعد القانون إلى  غلبهاأ تدعو في  صلة، ذات
واحترام المقاتل لهذه  ،إنساني ةومعاملتهم معاملة  دولي  الوغير  دولي  البشقيها  مسل حةالالنزاعات 
 .1اض علمه بها مسبقالقواعد يفتر 

مبدا التميز بين  في اثناء التدريب هويجب ترسيخها ال تي  هم القواعدأ من أن  بماو  
يميز بين المشاركين وغير أن  ذلك التزاما على المقاتلكل  المقاتلين وغير المقاتلين  بحيث يش

وهذا  المقاتلين دون سواهمضد   عسكري ةاله العمليات توجييتم   حتى آلي ة،المشاركين في العمليات القت
 .2أثناء مقابلة هاتفيه معه  بصفته محاضرا في جامعة األستقالل األستاذ اسالم عبدهللاما أكده لنا 

 :يّ ساناإلن دوليّ ال: الجهات المساهمة في نشر القانون المطلب الثالث

 ن:و  قانونين الو المستشار  .1

تم   بما أن هو  ،الحديثة نسبيا األنظمةمن  هو مسل حةالن في القوات و قانوني  ال ون ر نظام المستشا
ة ل مرة في و عليه وألنص  ال ل اإلضافي  ل و من البروتك 82الماد  " :يعلى ما يلنص  تال تي  ،األو 

على تامين النزاع اثناء النزاع المسلح  أطرافة دوما وتعمل السامية المتعاقد طرافتعمل األ
 شأنبالمشورة للقادة العسكريين على المستوى المناسب  عند االقتضاء لتقديمن قانوني  المستشارين ال

 يتعل ق المسل حة فيماتعطي للقوات ال تي  التعليمات المناسبة شأنل وبهذا البروتكو  ات فاقي اتتطبيق 
 .بهذا الموضوع"

دد في حنظام على النحو المالفي تطبيق هذا  كانت سباقةال تي  لسويد هي الدولةاأن  بماو 
ة  تحتضن بين ال تي  ومن ضمنها فلسطين دولي  الحذت حذوها غالبية الدول في المجتمع و   82الماد 

دة الحقوق من الجامعات اهن حملة شقانوني  من المستشارين ال عدداية األمنذرعها أجهزتها و أ
حول بداء وجهات نظرهم إولى مهامهم أأن  بماو  ،غيرها من الجامعات المعترف بهاو  الفلسطيني ة

ومحاضرات عطاء دورات إ إلى  ضافةإلاب الفلسطيني ةها السلطة ستوقعأو  وقعتهاال تي  تت فاقي ااال
                                                           

 حول أهمية نشر قواعد القانون الدولي اإلنساني بين أفراد القوات المسلحة  األولمن البروتكول   87 راجع المادة1 
 .18/3/2016ل..محاضر في جامعة اإلستقال اسالم عبدهللاأ. ،مقابلة هاتفية  2 
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و ية أاألمنالجهزة الكوادر أو الفلسطينية  في الجامعات ،االنسياني وقواعده دولي  الحول القانون 
 على حد سواء. عسكري ةالالكليات 

ألجهزة ابن مفرغين الء المستشارييكون هؤ أن  نه ال يوجد ما يلزمأمن التنوية  بد   خيرا الأو 
وال  مستشارإال   هو العسكري ماالمستشار أن إلى  من التنويهأيضا  بد   الو  ،عسكريين وأية األمن

ي  ساناإلن دولي  البالقانون  أم عسكري ةالالمسائل أت صلت بسواء  ،يخول باتخاذ القرارات
1. 

ل اإلضافي  طرح البروتكول  هلون:_العاملون المؤ 2 ة في  األو  املين السادسة منه فكرة العالماد 
ل مرة بوصفها فكرة   .ئحالشرا جميعبين  ي  ساناإلن دولي  الالقانون  نشريدة تساهم في جدالمؤهلين أو 

لالفقرة  جاء في فقد ة ى من هذه األو  أيضا  السامية المتعاققدة في زمن السلم طراف"تسعى األالماد 
إلعداد  2األسد والشمس األحمرين(األحمر الهالل )االحمر للصليب  الوطني ةالجمعيات  بمساعدة

. بنشاط الدول الحامية" يتعل قوهذا البروتكول وما  ت فاقي اتين  بغية تسهيل تطبيق االهلعاملين مؤ 
ة رة الثانية من ذات قما الفأ كل  إعداد هذه الكوادر من اختصاص فقت جعلت وظيفة تشكيل الماد 

 .الوطني ةيتها الو دولة حسب رؤيتها وضمن 

ة نص  على  والمالحظ بناء ل اإلضافي  لبرتكول السادسة من االماد  لم ينظم طبيعة  أن ه األو 
تقدمت به  ال ذيمشروع القرار أن إال   ،همبمن حيث تعريفهم والواجبات المناطة المؤهلين  شخاصاأل

 المؤهلين بأن همن تعريف العاملي إلىشار على سبيل المثال أ مارة موناكوإلة قانوني  الة الطبي   اللجنة
يمكن توفيرهم  ال ذية الطبي  "مجموعة من المتطوعين من األطباء والمحامين والموظفين في الخدمات 

ك ما يمنع وال يوجد هنا .3"ا ضروري  حينما يكون ذلك األحمر  الدولي ة للصليبة للدول الحامية وللجن
العاملين في مجال أو  العسكريينأو  الحكومين يكون هؤالء العاملون من بين الموظفينأن  من
  .غاثةاإل

                                                           

 23، صسابق مرجع الوفا، واب دأحمد .1 
 1977لسنة   األولى  والثانية من المادة السادسة من البروتكل اإلضافي األولراجع الفقرة .2 
قليمي  العربي الذي انعقد ، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر اإلنشر القانون الدولي اإلنساني محمد يوسف علوان، أنظر أ.د..3 

 وما بعدها. 485بمناسبة االحتفال باليوبيل الذهبي التفاقيات جنيف،ص  .1999نوفمبر 16_14اهرة في في الق
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أو  ،الوطني ةلجنتها عن طريق  اختيار هؤالء العاملين بإرادتها آلي ةدولة تحدد كل  أن  حيثو 
هيل هذه الطواقم من العاملين المؤهلين أمن ت بد   ال ، وفي كل  األحوالالحكومة نفسها ن طريقع

  .حسب تخصصهكل  وتنفيذه،  ي  ساناإلن دولي  البنشر القانون  اليقومو 

في هذا  ئدااوالهالل الحمر دورا ر األحمر للصليب  الوطني ةمن الؤسسات كل  وتلعب 
ى سبيل لونذكر ع .المدني  لدولة ومؤسسات المجتمع االمؤسسات الحقوقية بإلى  ألضافةاب، 1النطاق

ان ركز ميز سالم والديمقراطية وملقضايا ال فلسطيني  مؤسسة الحق والمركز الالمثال في فلسطين 
 صات.التخص   في جميعهلين مؤ  أفرادتقوم باعداد ال تي  الفلسطيني ةوغيرها من المؤسسات 

لقضايا السالم  فلسطيني  كز الباحثة مقابلة مع رئيس ادارة المر ال تجر أ 2/1/2016وبتاريخ 
يقوم به المركز  ال ذير عن الدو  ولم ا قمنا باإلستفسار ،الدكتور ناصيف معلم والديمقراطية

جاب أ ؛ين ذوي خبرةعداد طواقم وعاملين مؤهلا  و  ي  ساناإلن دولي  الفي مجال نشر القانون  فلسطيني  ال
يتم   من خالل دورات طويلة األمد ي  ساناإلن دولي  الفي نشر القانون  طويالً  اً للمركز تاريخ بأن  
، جلسات العصف الذهنيإلى ألضافة اب ، فلسطيني  المجتمع ال ها على شرائح مختلفة منإجراؤ 

د على دور ك  أكما  ،الدورات المكثفة والبرشورات والكتيبات الصادرة عن المركز في هذا المجالو 
راضي األتجري بال تي  توثيق االنتهاكات لقضايا السالم والديمقراطية في فلسطيني  المركز ال
 المركز أعمالل و وهذا من ضمن جد، ي  انساإلن دولي  الوالخروقات الصارخة للقانون  الفلسطيني ة
خصصة تملها وحدات ال تي  كمؤسسة الحق أخرى ئتالف مع مؤسسات حقوقية اال ضمنأو وحده، 
 .ادولي  و  ونشرها محليا ها وتوثيقها صدر و  هذه الخروقاتلمراقبة 

 ي  دولالعداد العاملين لنشر القانون إل المركز به  يقوم ال ذيعن الدور  وبسؤال الباحثة 
بل مختصين من داخل خضاعهم لتدريبات مكثفة من قإبعد  ذلك يتم  ، فأشار لنا أن ي  ساناإلن

ة نشطة النشر المنصوص عليها في أاهمة في سقادرين على الم اليكونو  الوطن وخارجة،   83الماد 
ل اإلضافي  من البروتكول  ذ القانون لتنفي وطني ةباقتراح تدابير  الفلسطيني ةومساعدة السلطات  األو 

                                                           

عداد العاملين المؤهلين لتسهيل في مجال إ  أنظر محمد العسيلي، دور الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر.1 
 .1994.كانن الثاني /يناير_شباط/فيراير35حمر.السنة السابعه العددتطبيق القانون الدولي اإلنساني،المجلة الدلية للصليب األ
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ذات  الوطني ةريعات هم النتشأ تعريفهم على يتم   أن بعدالواقع  أرضا على فعلي   ي  ساناإلن دولي  ال
 وق عتها ات فاقي اتمع أي أو  ،ي  ساناإلن دولي  المتها مع القانون ءوضع اقتراحات لتعديلها لمواو  ،الصله

 .األخيربالقانون   تتعل قوالتي  ،طة الفلسطينةلسال

المؤهلين العاملين  درب ونؤهلنال تي  مورهم األأ من أن  اف الدكتور ناصيفضأكما  
اليات التعاطي مع المجتمع ككل بشرائحه المتباينة ومستواه الفكري المختلف من شريحة  عليها
من حلقات  يسعى المركز إلى عقد اكم عند عملية نشر قواعد القانون الدولي اإلنساني وذلك ألخرى 

مام بانض ةاألخير ات و في السن ال سي ماتوقع عليها فلسطين و ال تي  ةدولي  ال ت فاقي اتة لالالدراسة الفاحص
ولفت نظر  ،اله جنيف والبروتكولين الملحقان ات فاقي اتومن ضمنها  ات فاقي ة 18إلى  فلسطين

الهالل أو األحمر شارة الصليب إساءة استعمال إالجهات المختصة حول أي خروقات لها مثل 
 .مراألح

 الفلسطيني ةالعمل من قبل الحكومة  على ضرورة تكثيفناصيف  توركد الدك  أخر القول آو 
 مورمن األ ديعدال حول نظرها لفتو  ،الحقوقيةالمدني  مع مؤسسات المجتمع  ومؤسساتها بالشراكة

كافة ضرورة توعية المواطنين ومن أهمها  ،ولوياتهاأم لم تدرجها تحت سل  ال تي  أو تتجاهلهاال تي 
من قبل كوادر إال تكون هذه التوعية ال و  وتوثيق كافة الخروقات به ي  ساناإلن دولي  البقواعد القانون 

 .1مؤهلة خير تاهيل

 الوطني ةواللجنة  الفلسطيني ةنه يتوجب على الحكومة أ على هذه المقابلة وترى الباحثة بناء
ن وأشراك من العاملين المؤهليآلي ة ة عكفايطاقم ذي عداد إ  ي  ساناإلن دولي  الللقانون  الفلسطيني ة

المستوى إلى  حتى يرقوا هذه؛عداد والتأهيل عملية اإل الحكومي ة فيوغير  الحكومي ةالمؤسسات 
في داخل  ي  ساناإلن دولي  الالقانون على نشر مبادئ قادرين  اليصبحو  والمعرفة؛خبرة من الالمطلوب 
 .فلسطيني  المجتمع ال

                                                           

 20/1/2016 هللا، بتاريخدارة المركز الفلسطيني لقضايا السالم والديمقراطية.مقابلة شفوية/رام إناصيف معلم.رئيس  د .1 
 صباحا  11الساعة 
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 :ي  ساناإلن دولي  الللقانون  الوطني ة_اللجنة 3

 دولي  اللتنفيذ القانون  الوطني ة لي اتهي من اآل ي  ساناإلن دولي  الة للقانون ي  وطنالان اللجن إ
جبر الدول على مثل هذه عراف والقوانين الدولية لم تالأن أ،وحيث الوطني  على الصعيد  ي  ساناإلن
ومن ضمنها فلسطين التي لجئت إلى  إليها مل حةال الدول شعرت بالحاجة العديد من  أنإال   اناللج

 15ين رقم الرئاسي  كما ذكر سابقا حول المرسومين و  ، 2003هذا النوع من اللجان منذ عام 
لالمرسوم نص  فقد  ،2016لسنة  2والمرسوم رقم  2003نةلس لسنة  15يحمل الرقم  ال ذي، األو 

األحمر التي يرأسها الهالل ، ي  ساناإلن دولي  الانون للق الفلسطيني ة الوطني ةاللجنة  إنشاء شأنب 2003
ة   1يف فلسطيني  ال  :يلي اللجنة ما أهدافحد أأن  الرابعة منه علىالماد 

 وتعزيز الوعي به. ي  ساناإلن دولي  النشر القانون  -1

 .ببرامج التدريس بالجامعات والمعاهد ي  ساناإلنإدراج القانون  -2

ة ا أم  و  ـت فقـد  ،2016لسـنة  2يحمـل رقـم  ال ـذيالثـاني  الرئاسي   الثالثة من المرسومالماد  نص 
 ، ونشــرهاي  سـاناإلن دولي  الــاحتـرام مبــادئ القـانون ان مـن صــالحيات هـذه اللجنــة ضـمنــه علـى أأيضـا 

مـن  ،ه بـين مختلـف شـرائح المجتمـعأحكامـوتعزيـز الـوعي ب ي  سـاناإلن دولي  الـنشـر القـانون  من خـالل
  .تدريس في المدارس والجامعهات والمعاهددراجه بمناهج الخالل السعي إل

أمر  وية للقانون الدولي اإلنساني هجنة الوطنية الفلسطينلالباحثة أن إنشاء ال وعليه ترى 
يجب على الحكومة  إيجابي لتفعيل القانون الدولي اإلنساني ومبادئ على األراضي الفلسطينية ولكن

أال تبقى مجرد نصوص مكتوبة و  قانون،بة والقرارات ئاسي  الر م يالتطبيق الفعلي لهذه المراس الفلسطيني ة
 دولي  العميلة نشر قواعد القانون  ال سي ماو  ، تحقيق الغاية منها من أجلمن جوهرها التطبيقي  خالية
 .ي  ساناإلن

 

                                                           
  الثاني.لثة من المرسوم ونص النادة الثا األول. انظر الملحق نص المادة الرابعة من المرسوم 1
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 :فلسطيني  الاألحمر _الهالل 4

ها ف بتبارية معتر هي جمعية مستقلة ذات شخصية اع فلسطيني  الاألحمر جمعية الهالل 
 الجمعيةباشرت وقد  ،والهالل االحمراألحمر للصليب  ةدولي  الذرع الحركة أحد أوهي  رسميا،
جمعية لها بوصفها  تكريسها وتم   ،بتقديم خدماتها المختلفة26/12/1968منذ تأسيسها في مهامها 

 بالقاهرة ةفي دورته السادس فلسطيني  ال الوطني  شخصية اعتبارية بموجب القرار الصادر من المجلس 
 الفلسطيني ةلتصبح بعد هذا التاريخ مؤسسة صحية اجتماعية من المؤسسات  ؛1/9/1969بتاريخ 
 .1ن واألجانبيفلسطيني  عضاء الالف المتطوعين واألآتضم ال تي 

تحمل ال تي  سطينواحدة من المؤسسات الرائدة في فل فلسطيني  الاألحمر جمعية الهالل و 
ونشر  فلسطيني  والصحية واالجتماعية للشعب ال نساني ةاإلالمساعدات توفير  من أجلرسالة هدافة 

ذلك من خالل و  ،الدولي  اإلنساني  والقانون  والهالل االحمر حمرللصليب األ ةدولي  المبادئ الحركة 
ةفي فلسطين و  الحكومي ة أو للمؤسساتموجهة للمتطوعين بالجمعية العقد الورش والدوريات   خاص 

 تعليمية اإلنساني  وحلقات دولي  الهم قواعد القانون ألتعريفهم ب وكوادها؛ية مناألضباط األجهزة 
ة  .2ساءة استخامهاإوذلك لمنع  ،بالشارة خاص 

صدارالدورات و  عقدإلى  الضافةاب فلسطيني  الاألحمر تقوم لجنة الهالل و  الكتيبات بتوثيق  ا 
ةو  ،ورصدهااالنتهاكات  ةبخو  ،ةي  سرائيلاالنتهاكات اإل خاص  عضاء اللجنة أ  تقع علىال تي  تلك اص 
ا من خالل اطالع دولي  نشر هذه االنتهاكات في سلسة تقارير ومنشورات توزع محليا و بثم وطواقمها، 
بفضح  التي تقومو  ،في فلسطين على هذه االنتهاكات الموثقةاألحمر للصليب  ةدولي  البعثة اللجنة 

 .هذه االنتهاكات

اإلنساني   دولي  الن و تشكيل وحدة القان فلسطيني  الاألحمر ل قامت به جمعية الهال ومم ا
 ن واالنتهاكات الجسيمةفلسطيني  فرضت على الال تي  في ظل الخصوصية نساني ةاإلالخدمات  لتقديم

                                                           

 .2012عن جمعية الهالل األحمر الفلسطيني بأسم عطاء ال ينضب  بروشور .1 
على الشارة جريمة بحق اإلنسانية وانتهاك للقوانين الدولية،صادرة عن جمعية الهالل األحمر الفلسطيني  بروشور.االعتداء .2 

2012. 
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القانون  أحكامإلى  ي وتستند هذه الوحدة في عملهاسرائيليتعرضون لها نتيجة االحتالل اإلال تي 
والهالل األحمر ة للصليب ساسوالمبادئ األ ذات الصلة، ةدولي  ال عرافاألو  ي  ساناإلن دولي  ال

 .1االحمر

 حمر:األللصليب  ةدولي  الاللجنة  _5

هو حماية ضحايا الحروب والنزاعات ومساعدتهم  ةدولي  الهذه اللجنة  أهدافولى أن إ
الجميِع على احترام  والتشجيع ، نساني ةاإلوالتخفيف من حدة المعاناة  نساني ةاإلواحترام كرامتهم 

 ،ي  ساناإلن دولي  الوقواعد القانون  نساني ةاإلتشجع القيم  ، ومن أهدافهاي  ساناإلن دولي  ال القانون  
وتحظي بدعم  ،إنساني ة في العالم  تضطلع بمهام   إنساني ةكبر شبكة اللجنة أ د  وتعوتطويرها، 

ويوجد مقرها   ،عاما على نشأتها 150أكثر من بعد مرور  ،جهزتهاأالماليين من المتطوعين في 
مجلس و  ،الجمعية مناألحمر للصليب  ةدولي  الويتكون الجهاز الهيكلي للجنة  ،في جنيف بسويسرا

عدة صناديق تديرها اللجنة  إنشاءتم   اتمنظ مومن خالل تبرعات فردية و  ،واالدارة العامة،ةالجمعي
ودعم قواعد القانون األحمر والهالل  ةدولي  الجنة نشطة اللأتطوير  من أجل ،األحمرللصليب  ةدولي  ال
حوالهم وظروفهم بسبب أقدموا خدمات ودعم موظفين ساءت  أفرادوتكريم ونشرها،  ي  ساناإلن دولي  ال

جهة غير األحمر للصليب  ةدولي  الاللجنة أن  ومن المعروف. نشطتهم  باللجنةأهم و أعمالطبيعة 
مهام  ذات ،تامةلي ة باستقالوتتمتع  ،ث طبيعتها وتشكيلهامن حي ،وغير حكومية ،متحيزة ومحايدة

 1949 عام األربعجنيف  ات فاقي اتسندت لها هذه المهام من خالل أوقد  .بحتة إنساني ة
 .1977 عامن ياإلضافي  والبروتوكولين 

تتمتع ة منظ مهذه ال فإن   دولي  الالقانون  حكامالخاضعة أل ت فاقي اتومن خالل هذه اال
وكذلك حصانة  ،داريا وقضائياإبعدم المالحقة  ،قضائي ةبما فيها الحصانة ال اتوالحصان يازاتباالمت

 عام األربعجنيف  ات فاقي اتأن أيضا  ونجد .ومن هنا تتجلي استقالليتها وحياديتها ،يها ووثائقهان  ابم

                                                           

 .2011در جمعية الهالل الالحمر الفلسطيني ، صاوحدة القانون الدولي اإلنساني ،برشور .1 
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 ادور األحمر ليب للص ةدولي  الاللجنة كل  أولئك أعطى  ،1977 اإلضافي ين عاموالبروتوكولين  1949
 .مختلف مناطق العالمفي  ي  ساناإلن دولي  البنشر القانون  اهام  

 ي  ساناإلن دولي  النشر المعرفة بالقانون في  اوكبير  امحوري   العبت دور  وعليه فهذه اللجنة
قامت بالتعاون مع مختلف الجهات  كما  ،من ضمن دورها الوقائي ، وهذادون انتهاك قواعده وحالت
وقد  ،االقليمية في مجال نشر التوعية والمعرفة بهذا القانون و  ةدولي  ال ؛اتمنظ موال الوطني ةت والجمعيا

من  كثيراونظمت  ، كانت عملية النشر وسيلة  هامة من وسائل التحرك  والدور الوقائي لهذه اللجنة
ة منظ مك ،المحاضرات والندوات والمؤتمرات ودروس التوعية والحلقات الدراسية لمختلف الجهات

 العالمي  وجامعة الدول العربية واالتحاد البرلماني  وروبي  واالتحاد األ األوروبي ةوالتعاون  األمن
  .ات واالتحاداتمنظ ممن الدبلوماسيين والموظفين في تلك ال عددة الناتو و منظ مو 

شر نشطة والمحاضرات والدروس لند من األعدقامت هذه اللجنة ب الفلسطيني ةي األراضوفي 
عالم اإل اتونذكر منها على سبيل المثال دور  ،ي  ساناإلن دولي  الالثقافة والمعرفة بقواعد القانون 

والتي ، 1الفلسطيني ةمعات جاالعالم بعقدتها اللجنة بالتعاون مع مركز تطوير اإلال تي  ،ي  ساناإلن
عالم واإل ي  ساناإلن دولي  الوذلك حول القانون  ،عالمييناستهدفت مجموعة من الصحفيين واإل

بعمل في فلسطين األحمر الصليب ت لجنة كذلك قام. و وحول شارة الحماية وحيثياتها ،ي  ساناإلن
لتعريفهم بقواعد القانون  ،2عدد من محافظات الضفة الغربيةفي المدني  محاضرة لطواقم الدفاع 

 فرادبعقد محاضرات أل أيضا توقام ،وتعرفيهم بحقوقهم وواجباتهم حسب القانون  ،ي  ساناإلن دولي  ال
. ي  ساناإلن دولي  البالقانون  يتعل قوما  ،في مواضع قوانين الحرب،  3 الفلسطيني ةمن كافة الفصائل 

نظم محاضرات و  ،شارك بالمخيمات الشبابية والنشاطات المختلفةاألحمر الصليب أن أيضا  ونجد
 عريف الشباب بها في عدة مناطقوت ي  ساناإلن دولي  الوقواعد القانون األحمر حول دور الصليب 

                                                           
 ، خباريةوكالة فلسطين اليوم اإل ،اللجنة الدولية للصليب االحمر اإلنساني، إعدادمحاضرات في اإلعالم  .1

http://www.elyomnews.com / 2011إذار / سبتمبر  28تاريخ النشر. 
 لرسمي للدفاع المدني الفلسطينيالموقع ا ،االنسانيالقانون الدولي  ماهيةبعنوان  محاضرة .2

http://pcd.ps/new/?q=arabic   5/1/2016تاريخ الزيارة  2012 -6-25.نشر بتاريخ. 
 /http://it.maannews.net  خبارية.إلاوكالة معا  ،االنسانين الحرب وقواعد القانون الدولي وقانمحاضرة بعنوان  .3

 .9/3/2016تاريخ الزيارة  17/08/2015نشر بتاريخ: 

http://pcd.ps/new/?q=arabic
http://it.maannews.net/
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 دولي  الاستهدفت اللجنة بدوراتها وورشاتها وكتيباتها التفصيلية حول قواعد القانون ، كما فلسطينة
 وغيرها من الفئات ،ةالطبي  الطواقم و  المدني ينو  والعسكريين ؛ فئات مختلفة من الصحفيني  ساناإلن

 .بينها ي  ساناإلن دولي  الانون يقع لزاما على هذه اللجنة نشر قواعد القال تي 

 طينية:المؤسسات الحقوقي ة الفلس_6

تشكل مؤسسات المجتمع المدني _ذات الطابع الحقوقي بشكل خاص _ لبنه اساسية في انفاذ  
ونشر القانون الدولي االنساني على االراضي الفلسطينية وهذا ما دفع الباحثة الى بلورة نشاط هذه 

الدراسة لتسليط الضوء على أهم انجازاتها ذات الصلة بالقانون الدولي المؤسسات في صفحات هذه 
لذلك ارتئينا أن نجمع ما  ،األنساني سواء كان بإلنفاذ بعموم مقاصده أو بالنشر كجزء من االنفاذ 

بين آليات اإلنفاذ والنشر في هذه الجزئية المتعلقة بتبيان الجهات المساهمة في عملية نشر القانون 
تشتت القارئ من تجزيء المقابالت التي تفتت  تالفيوذلك ل ،االنساني في فلسطين  الدولي 

والتي كانت نتاجا لحوارات مع ذوي خبرة وتاريخ طويل من العمل مع هذه  ،المضمون والجوهر 
 المؤسسات الفاعلة حاملين رسالة أالنسانية ليطاف بها وطنيا ودوليا .

هتوب تحسين  األستاذمع  احوار  أجراءفي رام هللا و  الواقع ق  مقر مؤسسة الحإلى  الباحثة وج 
 األستاذوبعد طرح موضوع الدراسة على  ،ةسالمؤسبصفتة مدير دائرة الرصد والتوثيق في ان علي
ا وطني   ي  ساناإلن دولي  التقوم به مؤسسة الحق في إنفاذ القانون  ال ذيالدور ، قمنا بسؤاله عن انعلي

 اعضو لة الفلسطينة و الد إعالنمن  الفلسطيني ةتشهدها المنطقة ال تي  في ظل التقلبات السياسية
 ال تي والمعاهدات ت فاقي اتة االلسلسإلى الضافة اب 28/11/2012بتاريخ  المت حدة األممفي  امراقب
 .2014ابريل 2مؤخرا في  إليها االنضمامتم  

ها ترسيخ قواعد دافأهولى أكانت ال تي  هي من المؤسسات مؤسسة الحق   فأوضح لنا بأن
متناهية من االحتالل في ظل االنتهاكات الال الفلسطيني ةي األراضعلى  ي  ساناإلن دولي  الالقانون 

بوصفي ذا ما دفعني وه ،عزل منذ ما يزيد عن ستة عقوداأل فلسطيني  ي بحق الشعب السرائيلاإل
عاينة لضحايا هذه االنتهاكات مقابالت ميدانية وم إجراءإلى  ثيق وطاقميو لتاو لدائرة الرصد  امدير 

لرصدها وتفاصيلها هذه الجرائم يات ئجز كل  ا عن كثب والوقوف على االطالع عليهو لرؤيتها 
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عداد كوادر وطواقم مدربة على عمليات الرصد والتوثيق إ وهذا كله يتطلب  ،وتوثيق الحقائق كما هي
 شأنتابعتها مؤسسة الحق في هذا الال تي  ومن جملة القضايا ،تحضيرا ألي عملية مسائله مستقبلية
ي المتهم باغتيال سرائيلقائد سالح الجو اإل نظرها بحق  تم   على سبيل المثال ال الحصر قضية

وهي مالحقة  أخرى العائلة وتجربة  أفرادفردا من  18ومقتل  ،صالح شحادة من حركة حماس
رسال ا  بتوفير مساعدة فنية و  تطر التي كانت قد تو ، 1)ريفال( القضاء الهولندي لشركة هولندية

وحتى نتمكن من  ،المحتلة الفلسطيني ةي األراضجدار الضم والتوسع في في بناء  تمعدات ساهم
جدوى من أكثر  نهأينا أبر  ال ذيو  للدول _ الوطني  القضاء إلى  واللجوء عالمي ةال قضائي ةالية الالو  إنفاذ

ال تي  عليه الجريمة أوالدولة توقع ال ذيقليم اإل ك عالقة معيكون هناأن  بجب _ دولي  الالقضاء 
 فلسطين تعج  بالجرائمان أن علي األستاذد ك  أو  ،الشركة المسجلة لديها أو  يحمل جنسيتها المجرم

لة المساء أهمي ةي ومن هنا تأتي سرائيلاإلان يرتكبها الكيال تي  ئم الحربوجرا نساني ةاإلضد  
سيلجأ المظلوم  فإن  وبخالف هذا القول  ،ةرادة السياسيإلانجاحها بالتي يرتبط ة، قانوني  الوالمالحقة 
يقنت المؤسسة بضرورة أشريعة الغاب ولذلك إلى  ا يقودنانصاف مم  ن اإلالطرق باحثا ع إلى جميع

في المجتمع  ي  ساناإلن دولي  التدريبات مكثفة طويلة وقصيرة األمد لنشر ثقافة القانون  جراءإ
من كل  عطاء دورات تدريبة لإ يتم   على سبيل المثالو  ، ةقانوني  البالسبل بالحق  وللمطالبة فلسطيني  ال

بتخصصاتهم اإلنسان  وق والمحامين المتدربين والمزاولين ونشطاء حق الفلسطيني ةالجامعات 
في  ي  ساناإلن دولي  الوا عداد كتيبات تثقيفية وتوعوية وتقارير دورية حول واقع القانون  ،المختلفة

                                                           

ليسبيث زيخفيلد من مكتب  ةالحق الفلسطينية قد أوكلت المحامية الهولندية واألستاذة الجامعية بورفيسور  ؤسسةحيث كانت م .1 
تها في بناء الجدار لمشارك Lima Holdingة باسم ليما هولدنج بولر للمحاماة برفع دعوى جنائية ضد شركة ريفال  المشهور 

دت إلى أن عملية البناء قد الذي قضت محكمة العدل الدولية بأنه مخالف للقانون اإلنساني العالمي، وذلك ألاإلسرائيلي، 
تابعة لهم وحرمانهم  اضجارهم ومنعهم من الدخول إلى أر شأاتالف مزارع وممتلكات المواطنين الفلسطينيين وتدمير زرعهم و 

 من حرية الحركة.
جاء قرار النيابة العامة الهولندية بعدم مالحقة الشركة الهولندية لعدم توفر األدلة الجنائية الكافية.  وما يعضد المالحقة  وقد

الجرائم الدولية أو  الجنائية للشركة في هذه القضية هو أن القانون الهولندي نفسه يحرم على الشركات الهولندية انتهاك قانون 
ن كان توفير المعدات بواسطة شركة ريفال لعمليات بناء الجدار إقانون الحرب المنبثق من اتفاقية جنيف. ولكن يبقى السؤال 

اإلسرائيلي تعتبر انتهاكا للقانون وجريمة من جرائم الحرب هو أمر يجب أن تبحثه النيابة العامة الهولندية التي قررت عدم 
 جراء مثل هذا البحث لضعف األدلة وشحها.إلى قدام عاإل
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 امتدرب (24)ستهدف ا ،من سنة امتد  أكثر مدعداد نظام تدريبي طويل األإ إلى ألضافة اب فلسطين
ين فلسطيني  للتدريب النظري والعملي من قبل اخصائيين ومستشاريين  منتظم بشكل يخضعون 

 ،في فلسطين ي  ساناإلن دولي  الالنتهاكات القانون ة قانوني  اللة المساء تدريبهم على فن   جانب وتم  وأ
 من قيُل،لها  اخضعو ال تي   ،لةا مسيرة التدريب والنشر والمساءمنهم ليكملو  امتدرب 13أخذ  تم  و 
 الفلسطيني ةكة مع الجامعات عدتها مؤسسة الحق بالشراأ ك برامج هناان أن علي األستاذضاف وأ
ب الطالاستقطاب يتم   التي من خاللهاة، قانوني  الوالعيادات  بوديسأ ألخص جامعة القدس/ابو 

سيرة هذه الم ايواصلو لين خصائي  أخبرة و مج والخروج بعاملين مؤهلين وذوي للمشاركة في هذه البرا
 .فلسطيني  الالمدني  عدية بالمجتمع قامع مؤسسات أو  ،بمفردهم

قامت بها  ال تي  ت فاقي اتلسلسة اال األخير االنضمامعن ان يستاذ علألوسألت الباحثة ا
 ين في هذهقانوني  وعن رأي المستشارين ال سنوات األخيرة الماضية ,في ال الفلسطيني ةالسلطة 

 يرمؤشر قوي وخط ت فاقي اتنضمام فلسطين الي بعض هذه االإأن  فأكد لنا ،اوجدو ن إ ت فاقي اتاال
توجيه السلطة يتم   لم هنأوالدليل على ذلك  ،وجدتن إ ستشارةغياب المستشاريين وضعف األإلى 

لتكمل العمل بعد عملية التوقيع  ؛ضرورة وجود طواقم وقدراتإلى  نظرهالفت  أو الفلسطيني ة
الخطوات إنما تكمن ب ،سبحو مصادقة فلم تكن العبرة بتاتا في ال ،ت فاقي اتمصادقة على االوال

عني ي االنضماملكون  ؛وذلك ،عينه االنضماممن  أهمي ةأكثر  فهي االنضمام،المتبعة ما بعد 
مع القوانين  ت فاقي اتضرورة دمج هذه االإلى  ألضافةاب ،المسؤوليةقدر  نكون علىن أتزام و لاال

ةو  الوطني ة من ممارسة  فلسطيني  يخول القضاء ال من أي حق   خاليةلكونها  ؛منها جنائي ةال خاص 
المرتكبة على الشعب  نساني ةاإلضد   من قبيل جرائم الحرب والجرائمتعد  ال تي  واليته على الجرائم

ين له اإلضافي  جنيف وبروتكوليها  ات فاقي اتإلى  انضمام فلسطين أن  ان علي األستاذ ذكرو  ،ني  فلسطيال
ل في تاريخ القضية نقطة تحو  كل  لتش ؛السليمكل  ما استغلت بالش إذا ،نكارهاإال يمكن  إيجابي ة

الرابعة منها على  ماال سي  و  ،جنيف ات فاقي ات ة بعدم انطباقي  سرائيلسقاط الحجة اإلإوهي  ،الفلسطيني ة
 .لهذة الحجة  اومسقط امنافي االنضمامفجاء  ،الفلسطيني ةي األراض
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ل اإلضافي  جنيف من بروتكول  1(82المادة)نص  بناء على و  ضرورة إلى  دعوالذي ي ،األو 
طرح  ،المشورة للقادة العسكرين االقتضاء لتقديمن عند قانوني  تأمين مستشارين بالنزاع  أطرافالتزام 

ة في ن قانوني  حول مفهوم المستشارين ال ؤالس  أفرادهل يقتصر على وهو:  ،هاإليالمشار الماد 
ان ؟  فكستشاريةالصفة اال للمؤسسسات الحقوقية أمثال مؤسسة الحق ذاتأن  مأحقوقين بذواتهم 
ة ي  األمنجهزة من الحكومة واألكل  لة قانوني  المؤسسة الحق تقدم االستشارات  بأن  ملخص أالجابة 

بالشراكة أو  وحدها، سواء للعساكر في جامعة األستقاللالضافة لتوجيهات وتوصيات اب الفلسطيني ة
 .2يسـتأصل هذا الحق منها أو  ك ما يمنعهاي الفلسطيينة وليس هنااألراضفي األحمر مع الصليب 

نامج المحامي موسى أبو دهيم مدير بر  األستاذمقابلة مع  أجرت الباحثة السياق نفسهوفي 
 آلي ات ول مدى جديةح المظالم" وسئلان "ديو اإلنسان  لهيئة المستقلة لحقوق ة في االضفة الغربي

اختصاص الهيئة ينحصر داخل  بأن   وح لناأف افلسطيني  المعمول بها  ي  ساناإلن دولي  التطبيق القانون 
 الهيئة ليست بأن  و اإلنسان  بحقوق  ال تي تتعل ق في المسائل وذلك ،فقط لضفة والقطاعافلسطين ب

من  ا، وتتابع عددااستشاري   الها دور أن إال   يةسرائيلصاحبة اختصاص في مسائل االنتهاكات اإل
من قبل  ي  ساناإلن دولي  اللقواعد القانون و اإلنسان  النتهاكات الصارخة لحقوق اب ال تي تتعل ق المسائل

ومن  .العالمي  و  فلسطيني  ال عام  ال يأالر  دلجوالتي تكون محل  عام  ال ي ذات الطابعسرائيلاالحتالل اإل
من  ي  فور  بشكلمتابعتها  وتم  ن المحرر محمد عال األسيرأمثال هذه القضايا قضية المحامي 

 ،من داخل السجون  عامالمضرب عن الط األسيرخروج حين إلى  األخيرحتى طورها بدايتها 
المدني  شرائح المجتمع جميع من  دأفراالهيئة تقوم بتدريب أن  دهيم على بوأ األستاذضاف أو 
حق  ذا اساننإيتعرض لها المواطن بصفته ال تي  االنتهاكاتوتوثيق رصد  آلي ات على فلسطيني  ال

اعها بأنو دور الهيئة وطواقمها بأعداد التقارير على كما أكد  ،ال يمكن نزعه من أي كان لصيق به
ةالو ة قانوني  ال كمؤسسة الحق  ،الرسمية والمؤسسات الحقوقيةوالتي يمكن للجهات  ،والدورية خاص 

                                                           
، األطراف السامية المتعاقدة دوما تعمل "1977الملحق التفاقيات جنيف  األولمن البروتكول اإلضافي  82المادة  . أنظر1

مشورة للقادة أثناء النزاع المسلح على تأمين توفر المستشارين القانونيين، عند االقتضاء، لتقديم الفي وتعمل أطراف النزاع 
العسكريين على المستوى المناسب، بشأن تطبيق االتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" وبشأن التعليمات المناسبة التي 

 ."تعطى للقوات المسلحة فيما يتعلق بهذا الموضوع
 مساءا. 12الساعة  28/3/2016مؤسسة الحق ، مدير دائرة الرصد والتوثيق،حسين عليانمقابلة مع المحامي  .2
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بو أ األستاذضاف أو  .للمخالفينة قانوني  اللة المساء جراءإل تأخذها قاعدة ودليالأن  ومؤسسة الضمير
 ت فاقي اتاالة للحقوق والضمانات الواردة في ي  القوانين الفلسطينالهيئة تتابع مدى مراعات  بأن  دهيم 

أن  بماو  2014 في العاملها فلسطين  ال تي انضمت ت فاقي اتتلك اال اال سي مو  ،ةدولي  الاألعراف و 
 الفلسطيني ةة وتقدم التوصيات واالستشارات للحكومة معنوي  صفة  ا ذاقانوني   امستشار الهيئة تعمل 

ا لحين في القرارات بقانون مبدئي  أو  الوطني ةفي قوانينها ودمجها األعراف و  ت فاقي اتلتأصيل هذه اال
 .فلسطيني  ال فلسطيني  د المجلس التشريعي وانتهاء أزمة أالنقسام الانعقا

كنفة أمن بين  ان تخرجو ال ذيالعاملين المؤهلين أن  ونهاية القول أكد السيد أبو دهيم على
من الدورات والورش وحلقات العصف الذهني لطالب الجامعات والمدارس  عددا او الهيئة قد عقد

ان كأ سواء ،ةوالتفزيوني  ة عي  ذا ألضافة للحلقات اإلاب ،ي  ساناإلن دولي  الحول تأصيل قواعد القانون 
م ا وساط المجتمعأا لنشر التوعية بين إم   ،عالمي ةال أم بالقنوات المحلية نتهاكات االلنشر  وا 

 أمام قانوني  ها قبيل اتخاذ المقتضى الانبإ العالمي  لتحريك الرأي  ؛عامال ة ذات الطابعي  سرائيلاإل
دولي  الء القضا

1. 

تقوم به المؤسسات الحقوقية  ال ذياستشفت الباحثة مدى الدور نفة الذكر آابالت مقونتيجة لل
ةونخص بالذكر مؤسسة الحق و  الفلسطيني ة ورة للجهات في عملية النشر والتثقيف وتقديم المش خاص 

لى المستوى عة قانوني  لاوالمالحقة  لةءر هذه المؤسسات في عملية المسادو ن ثم  كما يُ  ،موضع القرار
هتمام بالجانب التنفيذي ضرورة اإل الباحثة ترى أن إال    ،بصمات الحق روالتي بها تجذ   ،العالمي  

من خالل الضغط المتواصل على  الفلسطيني ة األرضعلى  ي  ساناإلن دولي  الالفعلي لقواعد القانون 
فيها ووضع  ي  ساناإلن دولي  الال قواعد القانون إلدخ الفلسطيني ة جنائي ةالذوي القرار لتعديل القوانين 

من اتخاذ القرارات  فلسطيني  حتى يتمكن القضاء الوذلك  ، فحواهالمخالف كل  الجزاء والعقاب ل
ة جديدة قانوني  دون منظومة من ق تتحقأن  يمكنها والتي ال ةدولي  الوالقوانين األعراف المتالصقة مع 

 ."بنص  إال   وبةال عقو "ال جريمة أ لمبد استنادا

                                                           
ظالم" بو دهيم،مدير برنامج الضفة الغربية والقطاع في الهيئة المستقلة لحقوق االنسان"ديوان المأمع المحامي موسى  مقابلة .1

 ظهرا. 11الساعة  28/3/2016
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 الخاتمة والتوصيات:

وتنفيذها  ي  ساناإلن دولي  التطبيق القانون  آلي ات ت الباحثة في هذه الدراسة بحث موضوعسع
  .للدراسة اأساسركيزة و  الفلسطيني ةجعلت من الحالة و  ،وطنيا

من تسليط  د  ب الان ك ،ة لهذه الدراسةم  هانب الحد الجواأ القانون الدولي  اإلنساني   أن   بماو 
لفي الفصل  األخيرالضوء على القانون  من  ،تهماهي  ان واعطائه حيزا فيها لبي ،من هذه الدراسة األو 

كما  ،قوانين المشابهةونطاق تطبيقه وتميزه عن غيره من ال المصادرو حيث التعريف والخصائص 
حسب كل  وأساتذته،  ،دولي  اللفقهاء القانون  راء فقهية متباينةآمن  عددا الفصل في هذ عرض
ةو  ،رؤيته أن  وقد بينت هذه التعريفات في مجملها .ي  ساناإلن دولي  البمفهوم القانون  يتعل قا فيم خاص 

وذات الطابع غير  ،دولي  الذات الطابع  ،مسل حةالبالنزاعات  يتعل قن و قان ي  ساناإلن دولي  الالقانون 
عاجزين عن  او أصبحن ال ذيأو  ،تركة في القتالوهو يستهدف حماية الفئات غير المش ،أيضاً  دولي  ال

 .األسرى كالجرحى و  ،القتال

ي األراضعلى  ي  ساناإلن دولي  التطبيق القانون  آلي اتبحثنا في سبل و  ؛الفصل الثاني فيو 
حول تطبيق القانون ال يستهان به  اً توجهبأن هنالك استنتجت الباحثة  اللهومن خ ،الفلسطيني ة

الدولة  إعالنأن  السابقة وبرأي الباحثةللسنوات  نظيراً  ،الفلسطيني ة األرضموضوع الدراسة على 
وجود لزامية إالشعور بزيادة له دور في  المت حدة األممعضو مراقب في حصولها على و  (194)

االحتالل  في ظل ال سي ما ،ي الفلسطينةاألراض على ي  ساناإلن دولي  التطبيق قواعد القانون سبل ل
إلى  االنضماموذلك من خالل  ،على قطاع غزة ةاألخير والحروب  ةواالنتهاكات المتزايد ي  سرائيلاإل

 األربعجنيف  ات فاقي اتوما يهمنا هو المصادقة على  ،دولي  السلسلة من المعاهدات ذات الطابع 
ي ألراضاعلى  ت فاقي اتة بعدم انطباق هذه االي  سرائيلة اإلالحج   تسقطأ يتال  ين اإلضافي  ليها و بروتكو 

ةو  ،الفلسطيني ة ا حق  كل  يش ت فاقي اتالتوقيع على هذه االأن  كما رأت الباحثة ،الرابعة منها خاص 
 .واحدن آ والتزاما في

 رة وجودو ضر بممثلة برئيسها  ،من الحكومة الفلسطينة اك ادراكهناأن ومن نتائج الدراسة 
ة وقرار بقانون صدرار مراسيم رئاسي  إالل من خ ،ي  ساناإلن دولي  اللتطبيق القانون  تشريعي ة آلي ات
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 الوطني ةاللجنة  إنشاءب الخاص   2003لسنة  15رقم  الرئاسي  المرسوم  منها ،شأنذات صلة بهذا ال
 الوطني ةاللجنة  إنشاء شأنب 2016لسنة  2رقم  الرئاسي  المرسوم منها و  ،ي  ساناإلن دولي  الللقانون 

صدر رئيس أكما  ، المرسوم السابق فيما يتعارض معه كل  لغى أ ، وهذا المرسومالفلسطيني ة
األحمر استعمال شارات الهالل  شأنب 2015لسنة  15رقم  السلطة الفسطينية القرار بقانون 

 ،هك مخالف لهتمنكل  ووضع الجزاء والعقاب على وحمايتها، والبلورة الحمراء األحمر والصليب 
نا أن  إال   ،ب الوالية األصيلة  في تشريع القوانينغياب المجلس التشريعي صاح وهذا كله في ظل  

لمثل هذه المراسيم والقرارت بقانون ذات الصلة  ة حت ى اآلنتنفيذية حقيقي  آلي ة نه ال يوجد أنرى 
 في هذا المجال. قضائي ةالتطبيقات ال شح  إلى  الضافةاب ،ي  ساناإلن دولي  البالقانون 

جراء الباحث ة عددا من المحاورات مع مستشارين قانوني ن لدى االجهزة وبناء على هذه الدراسة وا 
اإلنساني  شحيحة جدا ونادرة تبي ن أن مهامهم المتعلقة بنشر القانون الدولي   ؛الفلسطيني ةاألمنية 

الغالبية استهجانهم، وعدم قدرتهم على اإلجابة عن أسئلة الباحثة حول اآللي ات ال تي يتبعوها  ىوأبد
. بوصفهم مستشارين  قانوني ين في نشر قواعد القانون الدولي  اإلنساني 

في  ،غير حكومية أخرى و  ،جهات حكوميةمن  ك مساع  هناأن ومن نتائج الدراسة، أيًضا، 
داخل الوسط في  ي  ساناإلن دولي  النشر قواعد القانون إلى  دؤوب بشكلي الفلسطينة تسعى األراض

 .والعسكري  المدني   فلسطيني  ال

جملة من التوصيات سنتطرق لها  الدراسة،وصلنا اليه نتيجة هذه وخالصة ما ت
 تعدادًا آملين بتطبيقها واألخذ بها إن أمكن:

  مراجعة التشريعات و  ،الفلسطيني ةفي القوانين  ي  ساناإلن دولي  الدخال قواعد القانون إضرورة
 اعتداء وانتهاكا كل  يش امتناعأو  ،فعل ووضع العقوبات المناسبة ألي  وتنقيحا، الجزائية 

 .ي  ساناإلن دولي  اللحرمة قواعد القانون 
 كيل طواقم وكوادر تشرف على إنفاذ رة تشو ضر إلى  الفلسطيني ةالحكومة  توصي الباحثة

، ابالجهل به حتى ال يعتد   ،الفلسطيني ةنشرها في الوقائع إلى  والدعوة ،ةدولي  ال ت فاقي اتاال
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الوثائق المناسبة بة المختص   ةدولي  السات بتزويد المؤس   واأللتزام ،سبل سيرهانقارير ب أعدادو 
 المعلومات.بفضل تبادل  ،لتشجيع المساعدة المتبادلة

 تخصيص  بضرورةالفلسطيني الفلسطينية وصاحب القرار  الحكومة كما وتوصي الباحثة
ةو  ،ي  ساناإلن دولي  الذة للقانون ة لدعم الجهات الناشرة والمنف  العام   ةيزاني  من الم جزء  خاص 
 .منها الحكومي ةغير 

  جه في برامج تدريب قوى دمو  ،المدني ينبين  ي  ساناإلن دولي  التكثيف عمليات نشر القانون
ورصد اإلنتهاكات اإلسرائلية حتى يتم األخذ بها في المحاكم الدولية  فلسطيني  ال األمن

انون الدولي اإلنساي في والوطنية عند البدء بعمليات المسائلة الجنائية لمنتهكي قواعد الق
 .االراضي الفلسطينية

  مجال تطبيق  سدها فين يتعي  ال تي  لتعيين الثغرات الوطني  دعم الدراسات على المستوى
 .فلسطيني  فقا للواقع الو يمكن أخذها ال تي  والتدابير ،ي  ساناإلن دولي  الن و القان

  على قدر من المسؤولية  اليكونو  ؛ةخبرة وكفاي ذوي  نقانوني  ن مستشاري عدادضرورة إ
 للجهات ذات العالقة.ة قانوني  دراك عند تقديمهم استشارات واإل

 دولي  الجال تطبيق قواعد القانون في موقدراتها  قضائي ةضرورة تعميق معارف السلطات ال 
 .ي  ساناإلن
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 قائمة المصادر والمراجع
 الكريم القرآن أوال :

 المصادرثانيا : 
 1949 اغسطس 12 في المؤرخة االربعة جنيف اتفاقيات 
 1907 عام التاسعة الهاي اتفاقية.   
 حيز دخلت والتي 1969 مايو – ايار 22 بتاريخ والمعتمدة المعاهدات لقانون  فيينا اتفاقية 

   .1980 يناير – الثاني كانون  27 في التنفيذ
 1977 جنيف التفاقيات الملحق األول اإلضافي البروتكول . 
 جنيف. التفاقية 1977 لسنةالثاني الملحق التفاقيات  البروتكول االضافي 
 وقع الحرب، زمن في معينة قذائف استعمال حظر بغية 1868 لسنة بترسبورغ سان إعالن 

 األحمر، للصليب الدولية المجلة 1868 نوفمبر الثاني تشرين 29 في بترسبورغ سان في
 .1993 ديسيمبر ولاأل كانون – نوفمبر الثاني تشرين ،34 العدد السادسة السنة

  1998تموز/ يوليو  17في المؤرخ نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 
  1979القانون الثوري الفلسطيني ساري المفعول. 
  2004لسنة  7قانون الطفل رقم. 
 ( لسنة 2المرسوم الرئاسي رقم )بشأن انشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنساني. 2016 
  بشأن انشاء اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون  2003( لسنة 15) م الرئاسي رقمالمرسو

 الدولي اإلنساني.
 (لسنة 15القرار بقانون رقم )2015 . 
 رقم هللا رام جنائي نقض "يالمقتف"  فلسطين، في والتشريع القضاء منظومة منشورات 

 .5/1/2016 الزيارة تاريخ. 24/6/2012 جلسة ،116/2010
  رقم ،جنين جزاء صلح محكمة حكم ،ات منظومة القضاء والتشريع الفلسطيني "المقتفي"منشور 

 .11/1/2015 بتاريخ والصادر ، 885/2014
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  (الحقوقية )الدائرة هللا رام استئناف "منشورات المقتفي"،منشورات منظومة القضاء الفلسطيني 
 .4/3/2009 جلسة ،90/2009 رقم

 الدائرة الحقوقية  االردنية، حكم محكمة التمييز ،2005لسنة  مجلة نقابة المحامين األردنين
وكذلك حكمها الصادر عن الدائرة  ،29/2/2004(، والصادر بتاريخ 3965/2003رقم )

 .22/4/2004( والصادر بتاريخ 4309/2003رقم )الحقوقية 
 ا : المراجع القانونية ثالث
 الطبعة ،المسلحة النزاعات إبان لمدنيةا واألعيان المدنيين السكان حماية عطية، الخير أبو 

 .1998 القاهرة، العربية، النهضة دار األولى،
 القاهرة، دار األولى ، الطبعةاإلنساني الدولي للقانون  العامة النظريةالوفا أحمد،  أبو أحمد 

 .2006 العربية، سنة النهضة
 القاهره، ،عامال الدولي القانون  في محاضرات غزاله، بو ناصر ومحمد اسكندري  أحمد 

1998. 
 تحقيق بيروت، العربى، التراث إحياء دار ،مسلم صحيحالنيسابورى،  حجاج بن مسلم األمام 

  .3 ج الجهاد، كتاب الباقي، عبد فؤاد محمد
  ،2011 الفلسطيني الالحمر الهالل جمعية صادر ،اإلنساني الدولي القانون  وحدةبرشور 
   2012 ينضب،  ال عطاء ، سطينيالفل األحمر الهالل جمعية عن بروشور 
   عن ،صادرةالدولية للقوانين وانتهاك اإلنسانية بحق جريمة الشارة على االعتداء.بروشور 

 .2012 الفلسطيني األحمر الهالل جمعية
 ضحايا ومساعدة وحمآية اإلنساني الدولي القانون  لتنفيذ مختلف ونهج آليات بفنر، جوني 

 .2009 حزيران \ ينيو ،874 العدد األحمر، للصليب الدولية المجلة ،الحرب
 العربية،  النهضة دار مطبعة ،اإلنساني الدولي القانون  تنفيذ ، جويلي سالم سعيد

 .2003 ، 2002القاهرة،
 سنة مصر، العربي، الفكر دار ،المسلحة النزاعات قانن لدراسة مقدمة عامر، الدين صالح 

1976. 
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 دار األول، الكتاب ،العامة المبادئ: العام الدولي القانون  في الوسيط علون، الكريم عبد 
 .1997 عمان، الثقافة،

 دار"  أحكامه أاهم مبادئه مصادره،"  اإلنساني الدولي القانون  مطر، الفتاح عبد عصام 
  مصر. ،2008 الجديدة، الجامعة

 ردا ،الدولية الجنائية المحكمة ضوء في اإلنساني الدلي القانون  المخزومي، محمود عمر 
 . 2008 ،1ط التوزيع، للنشر الثقافة

 للنشر الرآية دار ،" الدولي التدخل"  اإلنساني الدولي القانون  الدين، خير مدحت غسان 
 . 2013 ،1ط والتوزيع

   قدمت ماجستير رسالة ،اإلنساني الدولي القانون  تطبيق آليات ،المطيري  قناص غنيم 
 .2009/2010سنة األوسط الشرق  بجامعة

 تربوي  منظور من الطفل حقوق  بعنوان بحث .األردن-اإلسراء جامعة .فحةطال فضيل 
 .2010الدولي، اكتوبر المؤتمر .وقانوني

 ةاللجنة الدولية للصليب االحمر، المؤتمر الدولي حول القانون الدولي االنساني، الجامع 
 .2015راالسالمية، غزة، ديسمب

 القانون الدولي اإلنساني  ،دوز والترالحمر _جون ماري ولويز المجلة الدولية للصليب ا
 . 2007برنت رايت للدعاية واالعالم، ،طبع في مصر ،العرفي

 ثاني كانون -2 األحمر، للصليب الدولية اللجنة أخباراألحمر،  للصليب الدولية المجلة 
2004. 

  إعداد مجال في األحمر والهالل األحمر للصليب الوطنية الجمعيات دور العسيلي، محمد 
 للصليب الدلية المجلة ،اإلنساني الدولي القانون  تطبيق لتسهيل المؤهلين املينالع

 .1994فيراير /شباط_يناير / الثاني ن و كان.35العدد السابعه السنة.األحمر
 2007في االسالم، سنة  اإلنساني الدولي القانون الفرا. بحث بعنوان ا محمد. 
 2004 بيروت، الحقوقية، الحلبي راتمنش ،5 ط العام، الدولي القانون  المجذوب، محمد. 
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 الدولية القاعدة – الدولية الجماعة: العام الدولي القانون  أصول الحميد، عبد سامي محمد 
 اإلسكندرية. المعارف، منشأة ،7ط ،2ج الدولية، الحياة –

    سنة الفكر دار مكتبة-5 الصفحة-اإلنساني الدولي القانون – الشاللدة فهاد محمد 
2005   

 2003 والتوزيع، للنشر وائل دار ،3 ط ،العام الدولي القانون  علوان، يوسف دمحم، 
 االردن.

 اإلقليمي  المؤتمر إلى مقدمة عمل ورقة ،اإلنساني الدولي القانون  نشر ،علوان يوسف محمد
 الذهبي باليوبيل االحتفال بمناسبة.1999 نوفمبر 16_14 في القاهرة في انعقد الذي العربي

 نيف.ج التفاقيات

 اليات التوثيق المرئي النتهاكات حقوق  الحق مؤسسة-مركز الحق التطبيقي للقانون الدولي

 .2014،رام هللا- دورات تدريبية، ، سلسة“والقانون الدولي اإلنساني  االنسان
 والقانون  الدولية المعاهدات ،" مساواة"  والقضاء المحاماة الستقالل المركز الفلسطيني 

 .2104 أول كانون  فلسطين، ،هللا رام ،الوطني
 29 النشر تاريخ-هللا رام-الوطن دنيا، األحمر الصليب، اإلنساني الدولي القانون  مسابقة-

11-2015. 
 والتوزيع للنشر راكان ، داراإلنساني الدولي القانون  مبادئ العزيز، عبد حسن مصلح 

 .2013 سنة 1األردن، ط عمان،
 2012،اإلنساني الدولي القانون  اعدقو  تطبيق وادي، نطاق الحكيم مقال عبد 
 اإلضافية والبروتوكوالت 1949 اغسطس/  اب 12 في المؤرخة جنيف اتفاقيات ملخص 

/ نوفمبر ،2 ط ،2005 اب/  اغسطس األحمر، للصليب الدولية اللجنة عن صادر ،إليها
 .2012 الثاني تشرين

 ،ملخص  ،اإلنساني بية على القانون الدوليالتر  منشورات مركز جيل للبحث العلمي
 .2014 ،22، صالجزائر-المؤتمر الدولي الرابع
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 الدولي القانون  على التربية حول 20/8/2014-19الجزائر-الرابع الدولي المؤتمر 
 رعآية تحت– العلمي البحث جيل مركز– اإلنسان حقوق  قسم قبل من النظم– اإلنساني
 العلمية. للمؤسسات العالمي االتحاد

 الدولي القانون الحقوق بجامعة بيروت العربية،  لكلية األول سنوي ال العلمي المؤتمر 
 .نشر سنة بدون – الحقوقية المجلس منشورات 3الجزء (وتحديات آفاق) اإلنساني

 لتكنولوجيا الكوري  المعهد-نابلس-النجاح جامعة-اإلنساني الدولي القانون  مؤتمر 
 .2009ديسمبر-المعلومات

 1952 عام األردني الدستور في للمعاهدات قانونيةال القيمة المحاميد، سمور موفق 
 الرابع، العدد ،35 المجلد الكويت، الكويت(، جامعة الحقوق  )كلية الحقوق  مجلة ،وتعديالته
2011. 

  والتوزيع. للنشر األولى، دار وائل ة، الطبعاإلنساني الدولي القانون ، العنبكي نزار 
 .2001االردن،

 المستقلة الهيئة ،االنسان لحقوق  الدولي والقانون  إلنسانيا الدولي القانون  أيوب، نزار 
  .2003 ،(32) قانونية تقارير سلسة االنسان، لحقوق 

  ،2002،العالم في األطفال وضع تقريراليونيسيف. 
 :المقابالترابعا : 
 28/3/2016 الحق ةوالتوثيق، مؤسس الرصد دائرة مدير ،حسين عليان المحامي مع مقابلة. 
  18/3/2016.اإلستقالل جامعة في محاضر .عبد هللااسالم االستاذ  مقابلة مع. 
  والديمقراطية السالم لقضايا الفلسطيني المركز إدارة رئيس .معلم ناصيفمقابلة مع الدكتور. 

 .20/1/2016 هللا، بتاريخ رام شفوية، مقابلة
 المستقلة الهيئة في والقطاع الغربية الضفة برنامج مدير دهيم، أبو موسى المحامي مع مقابلة 

 .28/3/2016 "المظالم ديوان"االنسان لحقوق 
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 المواقع االلكترونية :خامسا : 
 وكالةاإلنساني، محاضرات في اإلعالم  ،اللجنة الدولية للصليب االحمر 

موقع  2011 سبتمبر/  إذار 28 النشر تاريخ .اإلخبارية اليوم فلسطين
  .http://www.elyomnews.com:الكتروني

 ماهية القانون الدولي  محاضرة بعنوان ، لموقع الرسمي للدفاع المدني الفلسطينيا
  .http://pcd.ps/new/?q=arabic االنساني

 .االنساني.قانون الحرب وقواعد القانون الدولي محاضرة بعنوان  وكالة معا اإلخبارية 
  tp://it.maannews.netht/. 
 مركز الميزان لحقوق  ،اإلنسانيّ تعليم حقوق اإلنسان والقانون الدولّي  محاضرات بعنوان

موقع الكتروني  2012اإلنسان بالشراكة مع وكالة الغوث لتشغيل الالجئين"األونروا" أكتوبر
ww.mezan.orghttp://w/ . 

 
  صفحة الكترونية  ،والقانونالحرب  ،االحمراللجنة الدولية للصليب

law-and-https://www.icrc.org/ar/war 

  ماجستير،رسالة  ،الدوليةالمعاهدة  ابرام مراحل عرعاري،لمياء ابو المكي وادريس 

الرابط االلكتروني  ،2013 مس،الخاجامعة محمد 

topic-http://master2013agdal.forumaroc.net/t2  5/3/2016تاريخ الزيارة 
 
  موقع ال دولية "المعاهدات لل يفلسطينال اإلنضمام"  مركز انباء االمم المتحدة

http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=21039#.VtsfVfk
rLIU . 

 

   الكتروني  موقع ، جنيف.نتائج ابعاد قبول انضمام فلسطين التفاقيات  ،عادلاحسان 

monitor.org/ar/article/513ttp://www.euromedh    82 

 
    زيت(بير  )جامعةانظر برنامج دراسات التنمية  الثالثة،لالطالع على مسودة الدستور 

 التالي: الرابط على

s/cds/NEW/arabic/constitution/constitutihttp://sites.birzeit.edu/cd
on_3ed_drafthtmlK   

 

 الموقع الرسمي  "ملخص االنتهاكات االسرائيلية" ،وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

 /http://www.mohe.ps. لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية
 

http://pcd.ps/new/?q=arabic
http://it.maannews.net/
http://www.mezan.org/
https://www.icrc.org/ar/war-and-law
https://www.icrc.org/ar/war-and-law
http://master2013agdal.forumaroc.net/t2-topic%20تاريخ%20الزيارة%205/3/2016
http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=21039#.VtsfVfkrLIU
http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=21039#.VtsfVfkrLIU
http://sites.birzeit.edu/cds/cds/NEW/arabic/constitution/constitution_3ed_drafthtmlK
http://sites.birzeit.edu/cds/cds/NEW/arabic/constitution/constitution_3ed_drafthtmlK
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  موقع الكتروني  ،النسانيامراحل واتجاهات تطور القانون الدولي  داود،محمد السيد حسن 
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م بشأن إنشاء اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون 2003( لسنة 15مرسوم رائسي رقم )
 الدويل اإلنساين

املسؤوليات املخولة لنا رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استنادا للصالحيات و 
مبوجب القانون األساسي الفلسطيين وانسجاماً مع توصيات املؤمتر الدولية السادس والعشرين للحركة الدولية للصليب األمحر 

. وانطالقاً من إمياننا أبمهية تعزيز احرتام قواعد وأعراف القانون الدويل اإلنساين ووضعها موضع 1995واهلالل األمحر لعام 
بيق اخلالق ملا فيه خدمة لإلنسانية ومحاية لضحااي املنازعات املسلحة من مدنيني وممتلكات، وبناًء على ما تقتضيه التط

 املصلحة العامة، رمسنا مبا هو آت: 
 ( 1مادة )

هللا مقرها  يتم إنشاء اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدويل اإلنساين كشخصية اعتبارية مستقلة، على أن تكون مدينة رام
 املؤقت. 

 ( 2مادة )
 –فتحي عرفات  الدكتور-1أ( يرأس اللجنة رئيس مجعية اهلالل األمحر الفلسطيين، وتتألف عضويتها على النحو التايل: 

 ثالً مم-4عن وزارة الرتبية والتعليم العايل.  ممثالً -3عن وزارة العدل.  ممثالً -2الرئيس الفخري جلمعية اهلالل األمحر الفلسطيين. 
عن  ممثالً -7عن اللجنة القانونية يف اجمللس الوطين.  ممثالً -6عن مجعية اهلالل األمحر الفلسطيين.  ممثالً -5عن وزارة الداخلية. 

حممد حسن.  انفع-10جرير القدوة.  انصر-9عن نقابة حمامي فلسطني.  ممثالً -8اللجنة القانونية يف اجمللس التشريعي. 
 إبراهيم الريس. انصر-14أمحد الشييب.  الدكتور-13حسني شقري مراعبة.  رزق-12أنضوين برامكي.  جايب-11

 حممد الصياد. أمحد-18حممود أو محاد.  لبىن-17نصري أو عاقلة.  شريين-16حنا سامل خضر.  أمسي-15 
 اين.أرسني أغازر  ألربت-22علي أمني أبو حجلة.  غسان-21الصوراين.  راجي-20عطا هللا حنا.  أرمشندريت-19 
 إمساعيل قرة شويل.  جهاد-23 

 ب( تكون عضوية األعضاء املمثلني بصفاهتم الشخصية ملدة أربع سنوات. 
 ( 3مادة )

للجنة صالحيات تشكيل ما تراه مناسباً من جلان وفروع ومكاتب يف فلسطني لتحقيق الغاايت واألهداف اليت أنشئت من 
 أجلها. 

 ( 4مادة )
القانون  إدراج-2القانون الدويل اإلنساين وتعزيز الوعي به.  نشر-1اايت واألهداف التالية: تعمل اللجنة على حتقيق الغ

التنفيذ اخلالق ملقاصد وقواعد القانون الدويل اإلنساين والتنسيق هلذا  تعزيز-3اإلنساين بربامج التدريس ابجلامعات واملعاهد. 
وتوثيق االنتهاكات ألحكام القانون الدويل اإلنساين.  رصد-4عالقة. الغرض مع اهليئات الوطنية واإلقليمية والدولية ذات ال

مستوى اخلربات والقدرات  رفع-6اقرتاحات للجهات املختصة بشأن التطبيق اخلالق ألحكام القانون اإلنساين.  تقدمي-5
بيق أحكامه ووضع اخلطط الوطنية لتطبيق القانون الدويل اإلنساين وضمان احرتامه والتغلب على املعوقات اليت تعرتض تط

 التشريعات الوطنية مبا ينسجم واملبادئ األساسية للقانون الدويل اإلنساين.  تطوير-7والربامج الالزمة هلذا الغرض. 
 ( 5مادة )

ة يكون للجنة موازنة مستقلة تتكون من املسامهات واملنح واهلبات والوقفيات غري املشروطة لتمكينها من القيام ابملهام املنوط
 هبا. 
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 ( 6مادة )
 تضطلع مجعية اهلالل األمحر الفلسطيين مبهام أمانة هذه اللجنة. 

 
 ( 7مادة )

  .تضع اللجنة نظامها الداخلي واللوائح املنظمة لعملها
 

 ( 8مادة )
 ية. على مجيع اجلهات املختصة، كل فيما خيصه، تنفيذ هذا املرسوم ويعمل به من اتريخ صدوره، وينشر يف اجلريدة الرمس

 

م ايسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية 5/9/2003صدر يف رام هللا بتاريخ: 
  الفلسطينية.
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Abstract  

     The world suffered in its successive periods from disputes and fights 

that exhausted the shoulders and powers of mankind. Due to what the 

world had witnessed from the explosion of the tyrants savagery and 

tyranny, which led the predecessors and successors to disappear in the pit. 

And the brutality that eradicated humans and their rights which religions 

had embraced before any tradition or law that human beings had placed or 

created.   

     And because the people has been and still are eager to the stability of 

secureness and peace and the spreading of affection between one another، 

and as a result of the national wakening that calls to revolt violence and 

focus on wisdom to resolve conflicts or at least solving it with the least 

amount of loss in souls and properties، this led us to taking interest in this 

type of study which primarily focuses on the international human law and 

its methods of application nationally with focus on a special case that is 

Palestine. Based on that، we have divided this study into two sequenced 

chapters and cited in each chapter three subjects. The first looks into the 

definition of human international law and its historical development.  

    As for the second one، it’s concerned with the properties of the human 

international law  and its recourses, both customary and institutional, which 



c 

 

leads us to the final subject in this chapter in which we carefully go through 

the range of applying the Human International Law and what specializes it 

from other similar laws such as Human Rights Law and the International 

Criminal Law, As the aim that the researched strives for in this paper takes 

shape around knowing the methods of applying the International Human 

Law nationally, thus it was necessary to discuss, in the first subtitle، joining 

international treaties and harmonizing it with national legislations.  

 As for the second subtitle, it was necessary to highlight the need to commit 

in issuing national legislations that deepen the application of the Human 

International Law and respect its rules and deem the violating it as well as 

strengthening the judge’s national rule and awarding him universal 

jurisdiction to impose the proper penalties for any breaking of this national 

constitution as the protector of the human soul, and due to the fact that the 

concepts of the Human International Law and generalizing it is a humble 

contribution to remind that man was created to live and this earth has 

what’s worth living for and if man was asked to survive then he must start 

contributing by providing it to others. This led us to shine the light on 

publishing the Human International Law in third and last subtitle of this 

study, all of this with focus on the Palestinian case as a live example on it. 

    The conclusion that the researcher has reached in this study, which 

relayed on the analytical descriptive method, is that the Human 

International Law is one of the most important laws that the country must 

commit to its principles and publish, although even if there truly is an 
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active initiative in the Palestinian court for the application and publication 

of such laws, it remains rare and scarce and needs more effort for these 

principles to become  part of the legal system in for the Palestinian State, 

and national judiciary would be able to access it as required 

.
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